MENU - ETEN
LUNCH
TOT 17.00 UUR
Tosti Servaas

11,50

Scrambled eggs

10,50

Uitsmijter met ham/kaas

11,50

cheddar - geitenkaas - oude kaas - lomoham- gekarameliseerde ui - gebakken ei
briochebrood - avocado

pain de mer (bruin) - 3 eieren sunny side up

Soep van de chef

7,80/10,50

geserveerd met brood

Broodje buikspek à la Servaas

12,50

Broodje bifana

10,50

Broodje huisgerookte zalm

12,50

Broodje verse krabsalade

13,50

Broodje gegrilde groenten

10,50

Broodje geitenkaas (warm of koud)

11,50

Salade geitenkaas

16,50

tomatensalsa - little gem

varkensvlees op z'n Portugees - ingelegde paprika - mosterdcrème - little gem
sinaasappelmayonaise - tomaat - komkommer - little gem
avocado - komkommer - passievrucht

romesco - gekarameliseerde ui

gekarameliseerde ui - honingmosterdsaus - hazelnoot

/ Salade zalm

gegrilde groenten - romesco - hazelnoot - rode port vinaigrette

Krullburger (Limburgs varken)

16,50

Bietenburger

16,50

geitenkaas - rode portcrème - augurk - huisgemaakte friet/zoete aardappelfriet

geitenkaas - rode portcrème - augurk - huisgemaakte friet/zoete aardappelfriet

Garnalenkroketten

handgerolde garnalenkroketten - huisgemaakte remouladesaus

Croissant
Pancakes

KAAS/HAM/CONFITURE

14,50
3,50
9,50

ROOD FRUIT/CREME FRAICHE/MAPLE SIROOP

BORREL
TOT 23.30 UUR
Servaasplank XXL - geserveerd met brood
Snackplank voor 2 personen
Vleesplank - geserveerd met brood
Kaasplank - geserveerd met brood
Nachos classic
Nachos buikspek
Sticky fingers (Iberico-ribs)
Wisselend hapje Servaas
Oesters (per stuk)
Buikspek à la Servaas
Kaasbrood

27,50
17,50
13,50
13,50
9,50
13,50
9,50
wissel
2,90
9,50
8,50
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Scan de QR code en
ontdek ons biermenu!
= vega of optie tot vega

MENU - ETEN
DINER
TOT 22.00 UUR

Chef's menu
Wisselend menu, vraag ons personeel gerust voor meer informatie
28,50
33,50
Twee gangen
Drie gangen
Bijpassende bieren? Vraag onze bediening!

Krullburger (Limburgs varken)

16,50

geitenkaas - rode portcréme - augurk - huisgemaakte friet of zoete
aardappelfriet

Bietenburger

16,50

geitenkaas - rode portcréme - augurk - huisgemaakte friet of
zoete aardappelfriet

Salade geitenkaas

/ Salade zalm

16,50

gegrilde groenten - romesco - hazelnoot - rode port vinaigrette
geserveerd met brood

Pappardelle met ossobucco

16,50

rucola - tomatensaus - parmezaanse kaas

Pappardelle antibois

15,50

ingelegde venkel - rucola - parmezaanse kaas

Kabeljauwhaas

20,50

seizoensgroenten - krielaardappel - sinaasappel beurre blanc

Kogelbiefstuk

21,50

seizoensgroenten - krielaardappel - tijmjus
Côte à l'os (+/- 750 gram)
seizoensgroenten - huisgemaakte friet of zoete aardappelfriet

57.50

DESSERTS
Kaasplank

13,50

5 verschillende kazen met een huisgemaakte bierstroop

Coupe Servaas

9,50

3 bolletjes wisselend ijs met vers fruit

Gin-Limoncello parfait

9,50

ananas-gember hangop - witte chocolade crumble

Chocomousse

8,50

pure chocola - vers fruit - kokosschots - pistache
Zin in een lekker kopje koffie bij uw dessert?
Of anders een digestief? Vraag gerust onze medewerkers naar ons assortiment!
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SPECIALS - ETEN
SHARING DISHES
TOT 22.00 UUR
Ravioli
paddenstoel - zongedroogde tomaat - parmezaanse kaas - rucola

Sinaasappelrisotto
parmezaankoekje - zeekraal

VEGA

Handgerold kroketje met brie
dadel - portcrème

Crostini filet american

huisgedroogde tomaat - augurk - gefrituurde basilicum - saffraancrème

Steak tartaar
watermeloen - ingelegde gember - geitenkaascrème

Sardine
zeekraal - antibois

Krabsalade

VIS

passievrucht - gerookte komkommer - saffraancrème

Gegrilde tonijn
chimichurry - wakame - limoenmayo

Kokkels & vongole
groene asperge - venkel - witte wijn - sinaasappel

Ceviche kabeljauw
mandarijnjus - rode peper - sjalot - koriander

Steak tartaar Servaas
olijvencrumble - gefrituurde kappertjes - crème van gerookte eidooier

Lamskotelet
geconfijte knoflook - boter van zongedroogde tomaat- zeekraal

Short rib
sojamarinade - snijboon - krielaardappel

Eendenleverpaté

VLEES

brioche - sinaasappelchutney - zilverui

Buikspek
ingelegde venkel - misobouillon

Per gerecht

9,50

Combi van 3 gerechten

26,50

OOK LEKKER
Oesters
Sticky Fingers
Handgerolde kroketjes

2,90 p/stk
9,50
9,50

Voor 2 personen

Côte à l'os

57,50

+/- 750 gram
Geserveerd met seizoensgroente en huisgemaakte
friet of zoete aardappel friet
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