Welkom bij ’t Berghoes
We zijn omgeven van een mooi wandel-fiets gebied.
Wandelroutes binnen verkrijgbaar.

U kunt bij ons heerlijk genieten van een drankje en een hapje, op ons
zonnig terras of in ons gezellig café-restaurant.
Heeft u nog vragen, laat het ons weten.
We staan voor u klaar.
Ingrid, Jan en medewerkers
Heeft u last van een voedselallergie dan zullen wij ons best doen om te kijken naar
andere mogelijkheden. Geef dit wel even duidelijk van tevoren aan, dan zullen onze chefs
hier extra rekening mee houden. De bereiding kan daardoor iets langer duren.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie – voedselintolerantie, echter
kruisbesmetting van onze allergenen is in onze keuken niet 100% uit te sluiten.

Leiden Sie an einer Lebensmittelallergie? Dann tun wir unser Bestes, Ihnen
Speisealternativen anzubieten.
Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an, damit unsere Küchenchefs es entsprechend
berücksichtigen können.
Die Zubereitungszeit der Mahlzeiten kann sich dadurch etwas verlängern.
Wir gehen mit Ihrer Lebensmittelallergie – Lebensmittelintoleranz sehr sorgfältig um,
allerdings lässt sich ein Kontakt mit Kreuzallergenen in unserer Küche nicht zu 100%
ausschließen.

Maaltijdsalades





Gemengde salade met tonijn, olijven en walnoten
€ 11.00
Gemengde salade met kip, appel, ananas en pijnboompitten
€ 11.00
Vegetarische salade met gebakken champignons en brie
€ 11.00
Salade ’t Berghoes met gebakken spekjes afgeblust met frambozenvinaigrette,
honing, pijnboompitten en geitenkaas
€ 13.00
 Carpaccio “du chef” van ossenhaas, truffelcrème, Parmezaan,
pijnboompitten, rucola
€ 10.95
 Kleine gemengde salade met brood: sla, ui, paprika,
komkommer, tomaat en ei
€ 4.50
Frietjes i.p.v. brood bij de salade, dan komt er € 2,- bij de prijs

Soepen
 Tomatensoep met scheutje room (huisgemaakt) vegetarisch
 Uiensoep gegratineerd met kaas (huisgemaakt)
 Soep van de dag
















Eiergerechten
Uitsmijter, 3 eieren, 3 sneetjes brood met ham en kaas
gemengde salade
Uitsmijter, 3 eieren, 3 sneetjes brood met spek, gemengde salade
Berghoes uitsmijter, 3 eieren, gebakken champignons, ui, met
kaas overbakken en gemengde salade
Spek met ei op stokbrood
Omelet naturel met gemengde salade en brood
Omelet gevuld met versgebakken champignons, salade en brood
Boerenomelet gevuld met spek, ui, paprika en champignons met
gemengde salade en brood
Tosti’s
Tosti kaas (met ketchup of curry)
Tosti ham en kaas (met ketchup of curry)
Tosti Hawaï met ham, kaas en ananas (met perzik en curry)
Tosti Harley 2 sneetjes dik brood met ham, tomaat, komkommer
overbakken met kaas aangevuld met een kleine gemengde salade
Croque Madam, tosti ham kaas overbakken met een spiegelei, salade
Tosti ’t Berghoes met salami, kaas, ham, brie en kaassaus
aangevuld met een kleine salade
Bij alle gerechten de keuze uit wit of bruinbrood/stokbrood

€ 5.25
€ 5.25
dagprijs

€ 7.00
€ 7.00
€ 8.00
€ 5.50
€ 5.50
€ 7.00
€ 7.50

€ 2.75
€ 3.50
€ 4.50
€ 5.75
€ 5.00
€ 7.00

Stokbroodjes koud















Stokbrood belegd met kaas of ham
€ 3.50
Stokbroodje Carpaccio van ossenhaas
€ 7.50
Stokbrood gezond (ham, kaas, tomaat, ui, ei, sla, paprika en dressing) € 5.25
Stokbrood met brie (salade en walnoten)
€ 5.25
Stokbrood tonijnsalade, huisgemaakt (tonijn, sla, olijven, walnoten)
€ 5.25
Zomerbroodje Italiaanse bol, met kruidenkaas, sla en gerookte zalm
€ 6.75
Broodje Puur: Italiaanse bol, met kruidenkaas, sla, tomaat, komkommer € 4.95
Portie stokbrood (kruidenboter en olijven tapanade)
€ 2.95
Stokbroodjes warm
Stokbrood Hawaï: ham, ananas gegratineerd met kaas
Stokbrood Farmer: spek, ui, champignons, paprika met kaas
gegratineerd
Stokbrood Fantastic: bacon, kaas en brie
Pain Américan: kaas, salami, ui, tomaat en bedekt met frietjes,
curry en mayonaise
Stokbrood of broodje met 2 kroketten, mosterd en beetje salade

€ 5.40
€ 5.90
€ 5.90
€ 6.00
€ 4.95





Warm aanbevolen
Buritto: wrap gevuld met kip, champignons, ui, paprika en kaas overbakken
en een knoflooksausje en kleine salade
€ 10.25
Cheese- hamburger van de grill (200gr) met frietjes, mayo en salade
€ 10.95
Cheese-hamburger van de grill (200 gr.)
€ 6.75
12-uurtje: brood, kroket, gebakken eitje, kleine salade en
aangevuld met klein tomatenroomsoepje
€ 7.50
Scampi’s in Bourgondische saus met knoflookbrood (6 stuks)
€ 9.50
Scampi’s in Bourgondische saus met knoflookbrood (9 stuks)
€ 12.50
Saté spies van varkenshaasje, met salade, brood of frietjes
€ 15.95










Versgebakken pannenkoeken in de koekenpan
Pannenkoek naturel
Pannenkoek klein (kind)
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met appel en spek
Pannenkoek met ham en kaas
Pannenkoek pizza met tomaat, spek, kaas en oregano
Pannenkoek met ijs, chocoladesaus en slagroom






€ 4.25
€ 3.50
€ 5.40
€ 5.40
€ 6.40
€ 5.75
€ 6.00
€ 5.75









Borrelgarnituur
Portie bitterballen (8 stuks) met mosterd
Borrelgarnituur gemengde snacks (ong. 10 stuks) met 2 sausjes
Portie calamaris met 2 sausjes
Portie uienringen met 2 sausjes
Portie kaas (jong belegen) met mosterd
Portie salami met mosterd
Tapasplank ’t Berghoes, koud en warm

€ 3.25
€ 4.50
€ 6.50
€ 3.75
€ 3.00
€ 3.00
€ 11.50

Snacks
 Frietjes met 1 frikadel of 1 kroket, salade en mayonaise

€ 5.50

 Frietjes met 2 frikadellen of 2 kroketten, salade en mayonaise

€ 7.00

 Frietjes speciaal met 1 frikadel of 1 kroket, salade en mayonaise

€ 6.00

 Frietjes met 1 frikadel speciaal, salade en mayonaise

€ 6.00

 Frietjes met bitterballen, salade en mosterd of mayonaise

€ 7.25

Huishoudelijk mededeling:
Deze lunchkaart is van 11.00 uur tot 17.00 uur
(Uitzondering alleen in overleg met bediening en keuken)

Vanaf 17.00 uur alleen de avondkaart

Desserts en verwenkoffie’s
BANANENSPLIT –
VANILLE-IJS, BANAAN, CHOCOLADE EN SLAGROOM
€ 5.50
DAME BLANCHE VANILLE-IJS, WARME CALEBOUT CHOCOLADE EN SLAGROOM
€ 5.25
WARME LIEFDE –
VANILLE-IJS MET WARME KERSEN EN SLAGROOM
€ 5.50
ADVOCAAT –
VANILLE-IJS, ADVOCAAT EN SLAGROOM
€ 5.25
FRISSE COUPE –
AARDBEIEN IJS, CHOCOLADE IJS, VANILLE-IJS MET SLAGROOM
€ 5.25
IJSTAARTJE –
CHRISTOFFEL TAARTJE MET SLAGROOM
€ 4.25
DE PANNENKOEK –
PANNENKOEK, VANILLE-IJS, CHOCOLADE EN SLAGROOM
€ 5.75
APPELGENOT – huisgemaakt (indien voorradig)
WARME HUISGEMAAKTE APPELTAARTPUNT MET IJS EN SLAGROOM
€ 3.95 , (zonder ijs en slagroom €2.75)
KINDERIJSJE –
IJSJE MET SLAGROOM EN SNOEPVERRASSING € 3.25
“LIMBURGSE VLAAI” – (EXTRA SLAGROOM € 0.50)
STUK RUITJESVLAAI € 2.75, STUK LUXE VLAAI € 3.25 STUK
AARDBEIENVLAAI € 3.75 (INDIEN AANWEZIG)
VERWENKOFFIE’S:
Berghoes koffie (koffie, schrobbeler, slagroom en bonbon)

€ 4,50

Wiener melange (koffie, melkschuim en slagroom, cacao poeder)

€ 2,70

Franse koffie (koffie, Grand Marnier en slagroom)

€ 5,50

Spaanse koffie (koffie, Tia maria en slagroom)

€ 5,50

Italiaanse koffie (koffie, Amaretto en slagroom)

€ 5,50

Ierse koffie (koffie, whisky en slagroom)

€ 5,50

Kiss of Fire (koffie, Tia Maria, cointreau en slagroom)

€ 5,50

Limburgse koffie (koffie, els la vera en slagroom)

€ 4,30

