SPECIALS BERGHOES:

SOEPEN: met brood

Cheeseburger: burger van de
grill 200 gr. Met bacon,
uienringen, frietjes,
saladegarnering en mayo € 13.95

Tomaat, tomatensoep met een
scheutje room, Vega
€ 5.25
Uien, onze heerlijke uiensoep,
gegratineerd met kaas
€ 6.00
Gazpacho, koude soepVega €5.00
Soep van de dag
€ dagprijs

Vegaburger: met uienringen en
tzatziki, frietjes, garnering en
mayo
€ 13.95
Fish and chips: Kibbeling met
frietjes en remouladesaus € 11.95
Scampi’s: Scampi’s in
bourgondische saus
knoflookbrood 6 stuks

€ 9.95

Buritto: Wrap gevuld met kip,
champignons, ui, paprika met
kaas overbakken, garnituur en
knoflooksaus
€ 12.95
Vega wrap: Wrap gevuld met
diverse verse groenten, noten en
overbakken met kaas
€ 12.95
Frietjes bij de wraps

BROODGERECHTEN: (Onze

EIGERECHTEN, heerlijk eitje:
Boerenomelet: omelet met
groenten, champignons, ui spek
( kan Vega) met brood
€ 9.50
Uitsmijter (kan ook vegetarisch)
Brood, 3 spiegeleieren, ham en
kaas, garnituur
€ 7.95
12-uurtje – vlees of vis
Dag soep, vleeskroket of
tonijnsalade, brood ham/kaas,
spiegelei
€ 9.35

Broodje carpaccio: met truffel
crème en pijnboompitten € 8.50

Wit of bruinbrood of stokbrood

Kip, gemengde salade, appel,
ananas, pijnboompitten € 12.50

Gezond, belegd met heel veel
gezonds, ham en kaas (kan ook
Vega)
€ 6.95

Vega, gemengde salade, brie,
gebakken champignons en
walnoten
€ 12.50

Tonijn, op salade, olijven en
walnoten
€ 7.25

Surf en turf: Gemengde salade
met biefstukreepjes en scampi’s
on top
€ 18.50

Hawaii: met ananas, ham,
overbakken met kaas (kan ook
Vega)
€ 6.95
Farmer, ham, spek, ui,
champignons, paprika en kaas
overbakken
€ 7.95
Berghoes: salade, spekjes,
geitenkaas, walnoten en honing,
frambozenvinaigrette
€ 7.95
(kan ook Vega)
TOSTI ’S

€ 2.50

Saté spies: Varkenshaas met
pindasaus, gebakken uitjes,
kroepoek, frietjes, garni € 16.50

broodjes zijn zonder boter op het brood,
wilt u boter, zeg het ons.)

PANNENKOEKTOPPERS!
Naturel,
€ 5.95
Appel of
€ 6.95
Spek
€ 6.95
Kaas
€ 6.95
2 keuzes gecombineerd

€ 7.95

Tonijn, gemengde salade, olijven
en walnoten
€ 12.50

Tosti klassiek: ham, kaas met
curry (kan ook Vega)
€ 4.95
Tosti Hawaii: ham, kaas, ananas,
curry en perzik ernaast
€ 5.25
(kan ook Vega)
SALADES: met brood

Berghoes, gebakken spekjes
geblust met frambozenvinaigrette,
honing, geitenkaas
€ 14.75
(kan ook Vegetarisch)
Salade liever met frietjes i.p.v.
brood? Dan komt er € 2.50 bij de
prijs.

BIJGERECHTEN:
Kleine gemengde salade
€ 4.50
Brood of stokbrood, kruidenboter
€ 3.95
Portie friet met mayo
€ 3.95
Meerprijs glutenvrij brood € 1.00

Welkom bij Gasterij ’t Berghoes
Op deze unieke locatie, aan de rand van de Annendaalsebos, krijgt u het heerlijke buitengevoel!
We zijn omgeven van een mooi wandel-fiets gebied. Wandelroutes binnen verkrijgbaar.
U kunt bij ons genieten van een drankje en een hapje, in onze gezellige Gasterij of met goed weer op ons zonnig terras.

Vernieuwde openingstijden: Wo t/m zaterdag van 12 u tot 21.00 u, zondag van 10.00 u tot 20.00 u De keuken sluit alle dagen 1 uur voor sluitingstijd.
We volgen de adviezen volgens de maatstaven van het RIVM. Volgt u aub de aanwijzingen van het personeel op! Houd afstand!
Binnen in het restaurant is het alleen via reservering. Terras reserveren mag, hoeft niet! (Houd rekening, beperkt aantal zitplaatsen binnen en buiten)
We hebben de tafels op afstand, tafels voor 2 personen, grotere tafels voor 1 huishouden of vriendentafels. Vraag naar de mogelijkheden!

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 zorgvuldig om met uw allergie of intolerantie, echter kruisbesmetting van onze allergenen is in onze keuken niet 100% uit te sluiten.

Denk ook aan wat lekkers bij de thee of koffie: b.v. heerlijke “Limburgse “vlaai van bakker Marten, dessert of wat hartigs bij de borrel:
-

Borrelplank voor 2 personen met allerlei lekkers , incl. 1 speciaal bier of 1 glas wijn p.p. voor € 25,(alleen vanaf 2 personen)
Borrelsnack voor 2 personen, 1 speciaal biertje of 1 glas wijn p.p met zoutjes en 4 Old Amsterdam bitterballen voor € 12,50 (alleen vanaf 2 personen)

Borrelgarnituur, 10 stuks gemengde snacks € 6.25 Uienringen, 8 stuks met saus ernaast
Bitterballen, 8 stuks met mosterd

€ 4.95

€ 4.95 Calamaris, 8 stuks met knoflook en chilisaus € 7.50

Portie kaasblokjes

€ 4.25

Old Amsterdam Bitterballen, 6 stuks € 6.50

KOFFIE - THEE

Natural Collection Pelican Rouge
Speciaal voor de horeca hebben we een dubbel gecertificeerde collectie gebrand.
De melanges bestaan volledig uit biologische, fairtrade bonen.
Daarbij branden we onze bonen volledig klimaatneutraal. Niet alleen reduceren we

Koffie crème
Espresso
Mok koffie (grote koffie)
Koffie verkeerd
Cappuccino
Cappuccino met slagroom
Decafé
Decafé cappuccino
Latte macchiato
Decafé latte macchiato
Wienermelange, melk, slagroom, cacao

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,10
4,00
2,50
2,30
2,90
2,30
2,50
2,60
2,80
3,00

Chocomelk
Chocomelk met slagroom
Chocomelk met rum of baily's
Chocomelk en rum of baily's, slagroom

€
€
€
€

2,40
3,00
5,40
5,95

Thee keuze uit de diverse smaken
Verse munt thee met honinglepel

€ 2,10
€ 2,95

Gluhwein met sinaasappel-kruidnagel

€ 3,25

de CO2 uitstoot tot een minimum, de restuitstoot wordt berekend en gecompenseerd
projecten in het land van herkomst.
Koffie: Sterk, smaakvol en geurig zoet. Deze 100% Arabica is donker gebrand om de
smaak van de boon maximaal tot zijn recht te laten komen. Er is een aroma van pure

seizoen

chocolade te bespeuren die wordt aangevuld met een zoet fruitige nasmaak.

Cappuccino: Geniet van deze rijke en smaakvolle melange. Donker gebrand om de zoete

Berghoes koffie met schrobbeler, slagroom
Italiaanse koffie met Amaretto en slagroom
Ierse koffie met Jameson en slagroom
Limburgse koffie met Els la vera en slagroom

€
€
€
€

4,95
5,95
5,95
5,00

Portie slagroom

€ 0,60

chocoladesmaak van de Arabica bonen goed uit te laten komen. Deze melange heeft
een aangename aciditeit en geeft een smeuig gevoel in de mond. Een beetje
karamel met een kleine hint van fruit.

Vanille met aardbeien ijs en verse aardbeien met slagroom

€ 5.50

Flensje met vanille ijs en slagroom

€ 5.50

Flensje met aardbeien en chocoladesaus

€ 7.50

Dame blanche: vanille ijs met warme callebaut chocolade en slagroom

€ 6.00

Brownie met slagroom en chocolade saus

€ 6.00

Christoffel ijstaartje met slagroom

€ 5.50

Crème Brulee met karamel ijs en slagroom

€ 7.00

Kinderijsje met slagroom en snoepverrassing

€ 4.25

We hebben ook heerlijke vlaai van bakkerij Martens voor bij de koffie of als dessert
Stuk ruitjesvlaai

€ 3.00

Stuk luxe vlaai

€ 3.60

Portie slagroom

€ 0.60

