
Uitsmijter met ham/kaas
pain de mer (bruin) - 3 eieren sunny side up

Soep van de chef
      geserveerd met brood
Garnalen-viskroketten
      handgerolde kroket met garnaal en witvis - remoulade - 
      pain de mer (bruin)
Servaas proefplateau
      wisselende selectie van huisgemaakte gerechtjes -  
      geserveerd met brood

Broodje buikspek à la Servaas  
sojamarinade - tomatensalsa - ingelegde venkel - little gem

Broodje gegrilde kip 
rode peper - paprika aioli - ingelegde rode ui - little gem

Broodje huisgerookte zalm 
daslookmayo - sinaasappel - ingelegde venkel - veldsla

Broodje baba ganoush
hazelnoot - artisjok - ingelegde rode ui - little gem

Broodje manchego (warm of koud)
       schapenkaas - romesco - groene asperge - little gem

Salade rode biet
       sinaasappel - kikkererwt - ingelegde venkel - veldsla
Krull-burger (Limburgs varken)

zwarte knoflook - gerookte provolone - tomaat - komkommer - 
augurk - little gem - huisgemaakte friet of zoete-aardappel friet

Huisgemaakte bloemkoolburger
salsa verde - gerookte provolone - tomaat - komkommer - 
augurk - little gem - huisgemaakte friet of zoete-aardappel friet

Stoofpannetje
       wisselend stoofgerecht - salade - huisgemaakte friet of zoete-
       aardappel friet

Croissant
       geserveerd met ham/kaas of jam           
Pancakes 
       rood fruit - creme fraîche - maple syrup      
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TOT 16.30 UUR



Servaasplank XXL
Snackplank voor 2 personen
Vleesplank 
     geserveerd met brood
Kaasplank 
     geserveerd met brood
Nachos classic  
Nachos buikspek
Sticky fingers (Iberico-ribs) 
Huisgemaakte loempia's
Oesters (per stuk)
Buikspek à la Servaas
Bloemkool in tempura
     geserveerd met aioli

M E N U  -  E T E N

WWW.SERVAASCAFE.NL

BORREL
TOT 23.00 UUR
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In overleg met onze lokale groenteboer, visboer en slager bieden wij
naast ons vaste menu ook een wisselend chefsmenu aan. Vraag ons

personeel gerust naar het wisselende menu.
 

3-gangen chefsmenu voor 35,50
 

Liever alleen een hoofdgerecht of 2 gangen?
Alle gangen zijn ook los verkrijgbaar.

CHEFSMENU
17.00 TOT 22.00 UUR



Aubergine tompouce
baba ganoush - dukah - munt-yoghurt

Arancini
saffraan - doperwt - paprika-aioli

Artisjok 
honing-mosterd vinaigrette 

Oesterzwam gua bao
gestoomd broodje - hoisin - ingelegde groente 

Tartaar van kikkererwt
rode biet - appel - vadouvan

D I N E R

WWW.SERVAASCAFE.NL

SHARED DINING
17.00 TOT 22.00 UUR

 

Zeeduivelwang
raapsteel - sinaasappel

Gestoofde schelpen
sobrasada - knoflook - witte wijn

Forel
doperwt - dragon - veldsla 

Octopus tentakel
romesco - raapsteel - limoen

Gebrande makreel
biet - groene appel - mosterdzaad

Sobrasada
Mallorcaanse chorizo - bruschetta - 
ingelegde groente 

Steak tartaar
gochujang - daslook - limoen

Kippenpoot
doperwt - gamba - dragon

Bavette 
zwarte-knoflook - veldsla - groene asperge

Kalfstong
salsa verde - hazelnoot - mosterdzaad

VEGA VIS

VLEES

CAFÉ CLASSICS

voor 2 of 3 personen
 

Côte à l'os
67,50

 

+/- 750 gram
 

Entrecote met been gesneden
geserveerd met seizoensgroenten en

huisgemaakte friet of zoete aardappelfriet

Krull-burger (Limburgs varken)
zwarte-knoflook aioli - provolone - augurk -
little gem - huisgemaakte friet of zoete-
aardappel friet

Huisgemaakte bloemkoolburger
remoulade - provolone - augurk - little gem -
huisgemaakte friet of zoete-aardappel friet

Salade rode biet
sinaasappel- kikkererwt - venkel - veldsla

Stoofpannetje
wisselend stoofgerecht - salade -
huisgemaakte friet of zoete-aardappel friet

DESSERTS
Witte chocolade bavarois
rabarber - amandel - bloedsinaasappel

Lemon curd
meringue - rozemarijn - munt

Chocoladetaartje
rode biet - granaatappel 

Kaasplank
5 kazen - bierstroop - druiven - pain de mer

Koffie deluxe
friandises met koffie naar keuze
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Per Stuk 10,50 | Grote Portie 20

 = vega of optie tot vega


