WARME GERECHTEN
LEKKER LIMBURGS

SPECIALS BERGHOES

Zuurvlees

Buritto

Limburgs zuurvlees met frieten, mayo en salade

Wrap gevuld met kip, champignons, ui, paprika met kaas overbakken,
saladegarnering en knoflooksausje

€ 12.95

€ 11.50 met frietjes € 13.50
Gebakken bloedworst

Vega – wrap

Gebakken bloedworst met appel en kaneel,

Wrap gevuld met diverse verse groenten, champignons en nog eens met
kaas overbakken, cashewnoten en met frietjes

Geserveerd met brood en Canisiusstroop

€ 13.50

€ 8.95

Burger
Black Agnus cheese burger van de grill 200 gr. € 7.00

Bourgondische kroketten
Twee vleeskroketten met mosterd en salade
Met brood € 5.50 Met frieten en mayo € 7.00

met frietjes, saladegarnering en mayo

€ 11.50

Scampi’s
Scampi’s in bourgondische saus met knoflookbrood
6 stuks € 9.50 / 9 stuks € 12.50

Konijn op grootmoeders wijze
Konijn in ’t zuur, frietjes of aardappelkroketjes en bijpassende groenten
€ 17.50

Gemengde Maaltijdsalade met 9 scampi’s in bourgondische saus
met brood
€ 16.50

WARME GERECHTEN

KLASSIEKERS

ONZE PANNENKOEKTOPPERS VERS GEMAAKT!

Groot / Klein

Varkenshaassaté van de grill

Naturel

€ 5.00 / € 3.75

Spies van varkenshaas met pindasaus, atjar, salade, brood

Appel

€ 6.40 / € 4.75

€ 13.95 met frietjes en mayo € 15.95

Spek

€ 6.40 / € 4.75

12-uurtje - vlees

Spek en kaas

€ 6.95 / € 5.25

Dagsoepje, vleeskroket, brood, ham/kaas, spiegelei

Appel en spek

€ 6.95 / € 5.25

€ 8.50

Ham en kaas

€ 6.95 / € 5.25

12-uurtje – vis

Pizza (tomaat, spek, kaas en oregano) kan ook vegetarisch € 7.25 / € 5.55

Dagsoepje, tonijnsalade, brood, ham/kaas, spiegelei
€8.50

BROODGERECHTEN (onze broodjes zijn zonder boter op het brood)
BROOD / STOKBROOD

Hawaii
Stokbrood met ham, kaas, ananas en kaas overbakken

Gezond, belegd met heel veel gezonds

€ 5.75

€ 5.50

€ 5.40

Ham of Kaas, rijkelijk belegd

€ 4.25

€ 4.00

Tosti met ham, kaas, ananas. (Ernaast perzik en curry)

Brie, op een bed van salade. Olijven en walnoten € 5.95

€ 5.70

€ 4.75

Tonijn, op salade, olijven en walnoten

€ 5.95

€ 5.70

Tosti Klassiek

Zalm, gerookt op salade

€ 6.75

€ 6.50

Tosti ham en kaas (met ketchup of curry)

Farmer, uit de pan met spek, ui, champignons, paprika en kaas € 5.95
Américan, kaas, salami, ui, tomaat, met frietjes curry en mayo

€ 6.50

€ 3.75
Tosti Harley
2 dikke open plakken brood met ham, tomaat, komkommer, rode ui,
oregano overbakken met kaas, kleine saladegarnering € 5.75

EIERGERECHTEN

STEVIG EITJE!

SOEPEN

Uitsmijter (kan ook vegetarisch)

Tomaat

Brood, 3 spiegeleieren op bed van ham en kaas, kleine saladegarnituur

Vegetarische tomatensoep met scheutje room

€ 7.35

€ 4.95

Spek met ei

Uien

Brood, 3 spiegeleieren met spek gebakken, kleine saladegarnituur

Onze heerlijk uiensoep gegratineerd met kaas

€ 7.25

€ 5.25

Berghoes uitsmijter (vegetarisch)

Dagsoep

Brood, met 3 eieren, champignons, ui met kaas overbakken, kleine
saladegarnering

Welke hebben we vandaag?
€ dagprijs

€ 7.95
Boerenomelet (kan ook vegetarisch)
Omelet gevuld met spek, ui, tomaat, champignons en kaas, kleine
saladegarnering, brood en Canisiusstroop

BIJGERECHTEN

€ 7.95

Kleine gemengde salade

SALADES

Groot / Klein

€ 4.50

Tonijn, gemengde salade, olijven en walnoten

€ 11.00 / € 8.75

Brood of stokbrood kruidenboter en tapenade

Kip, gemengde salade, appel, ananas, pijnboompitten

€ 11.00 / € 8.75

€ 4.50

Vega, gemengde salade, gebakken champignons en brie € 11.00 / € 8.75
Berghoes, gebakken spekjes geblust met frambozenvinaigrette, honing,
geitenkaas en pijnboompitten
€ 13.00 / € 10.75

Portie frietjes met mayo
€ 3.00

SNACKS
Frietjes, 1 kroket of 1 frikadel, kleine saladegarnering en mayo

€ 5.50

Frietjes speciaal, 1 frikadel of kroket, saladegarnering en mayo

€ 6.25

Frietjes, 1 frikadel speciaal, kleine saladegarnering en mayo

€ 6.25

Frietjes, portie bitterballen (5 stuks), saladegarnering en mosterd

€ 7.00

LUNCHKAART VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR
Vanaf 17 00 uur alleen de avondkaart.
(Uitzondering in overleg met de bediening en keuken)

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.

LEKKERS VOOR ERBIJ

BIJ DE BORREL

BIJ DE KOFFIE

Tapasplank ’t Berghoes

“Limburgse vlaai” van bakker Martens

Diverse worstsoorten, Calamaris en gebakken mosseltjes, laat u verrassen!

Diverse vlaai, wat is er vandaag?

€ 11.50

Ruitjes vlaai € 2.75
Luxe vlaai

Kaasplankje
3 soorten kaas, noten, brood en ahornsiroop
€ 10.95

€ 3.25

Brusselse wafel naturel

€ 3.50

Met ijs en slagroom

€ 4.50

Portie kaasblokjes, jong belegen kaas met mosterd

€ 3.50

Met warme kersen en slagroom € 6.00

Portie Salami, blokje salami met mosterd

€ 3.00

Appeltaart met ijs en slagroom € 4.00 (indien voorradig)

Calamaris, 8 stuks met knoflook en chilisausje

€ 6.50

Portie slagroom € 0.50

Uienringen, 8 stuks met sausje ernaast

€ 3.75

Bitterballen, 8 stuks met mosterd

€ 3.25

Borrelgarni, ong. 10st gemengde warme snackjes, mayo, curry € 4.50
Portie nootjes/pinda’s extra

€ 0.95

Welkom bij gasterij ’t Berghoes
Op deze unieke locatie, aan de rand van de Annendaalsebos, heeft 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 bij goed weer op ons
zonnig terras.

Heeft u nog vragen, laat het ons weten.
We staan voor u klaar.
Ingrid, Jan en medewerkers

NAGERECHTEN / VERWENKOFFIES
DESSERT VAN HET MENU: IEDERE KEER WAT ANDERS

€ DAGPRIJS

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
IJSTAARTJE –
CHRISTOFFEL TAARTJE MET SLAGROOM
€ 4.25
KINDERIJSJE –
IJSJE MET SLAGROOM EN SNOEPVERRASSING € 3.25
KAASPLANKJE
3 SOORTEN KAAS, AHORNSIROOP, BROOD € 10.95
BRUSSELSE WAFEL NATUREL
€ 3.50
MET IJS EN SLAGROOM € 4.50 OF MET WARME KERSEN EN SLAGROOM € 6.00
APPELGENOT (INDIEN VOORRADIG)
HUISGEMAAKTE APPELTAART MET IJS EN SLAGROOM € 4.00
“LIMBURGSE VLAAI” – (EXTRA SLAGROOM € 0.50)
STUK RUITJESVLAAI € 2.75
STUK LUXE VLAAI € 3.25

WIENER MELANGE (KOFFIE, MELKSCHUIM EN SLAGROOM, CACAO POEDER) € 2.70
BERGHOES KOFFIE (KOFFIE, SCHROBBELER, SLAGROOM EN BONBON)

€ 4.50

FRENCH COFFEE (GRAND MARNIER)

€ 5.50

SPANISCH COFFEE (TIA MARIA)

€ 5.50

ITALIAN COFFEE (AMARETTO)

€ 5.50

IRISH COFFEE (WHISKY)

€ 5.50

LIMBURGSE KOFFIE (ELS)

€ 4.50

