Menukaart (18-21 uur)

Tex-mex: €10,50
Kipkluifjes, spicy partjes, aardappelsalade en BBQ-saus

Soepen:
Soep van de dag
Mosterdsoep
Voorgerechten:
Geitenkaasjes met spek uit de oven
Garnalenkroketjes (3 stuks) van Kwekkeboom
Miniloempia’s (3 stuks) met kroepoek en chili
Stokbrood kruidenboter
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten:
Varkenshaasmedaillons (circa 200g)
Kogelbiefstuk (circa 200g)
Wienerschnitzel
Schnitzel Hawaï
Spareribs (circa 450 gram)
Kipspiezen (2x100 gram) met saus naar keuze
Noorse zalm met witte wijn saus
Simmerburger: broodje versgebakken runderburger,
gebakken ei, kaas, spek, sla, augurk, tomaat, saus

2,75
2,75
4,50
5,50
4,50
3,75
6,75
14,50
15,50
10,50
11,50
15,50
11,50
17,50

Desserts €5,50:
Coupe Simmerschmelz
(vanille roomijs, advokaat, boerenjongens, slagroom)
Coupe Luxemburg
(vanille ijs, walnoten, nogatine, likeur, slagroom)
Coupe Golddigger
(vanille ijs, Licor 43, mandarijntjes, geconfijte sinaasappel, slagroom)
Desserts €4,75:
Cold Mountain
(vanille ijs, warme chocosaus, slagroom)
Cherry Delight
(vanille ijs, kersen, kersensaus, slagroom)

12,50

Sauzen:
Peper-, champignon-, zigeuner-, of pindasaus

1,50

Vegetarisch:
Groenteburger (2 stuks)
Omelet (met champignons of paprika)

8,50
8,00

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet of
rijst en verse sla- en rauwkostgarnering

Italiaans €9,50:
Pizza maison
(tomatensaus, kaas, ham, salami, champignon, paprika
Pizza margarita
(tomatensaus, kaas)
Pizza Simmerschmelz
(tomatensaus, kaas, bacon, knoflook, ui, champignon, tomaat)

Desserts €3,95
Black & White
(warme koffie, vol vanille ijs, slagroom)
Brown & White
(warme chocomel, bol vanille ijs, slagroom)

Snackkaart (12-21 uur)
Bord friet
- met mayo, ketchup of curry
- speciaal (mayo, curry en uitjes)
- met satésaus
Kroket
Bamihapje
Frikadel
Frikadel speciaal (mayo, curry en uitjes)
Broodje hamburger speciaal (sla, augurk, ketchup, ui)
Boeren gehaktbal

3,00
+0,35
+0,50
+0,60
1,70
1,85
1,70
2,10
3,75
2,50

Mexicano
Bereklauw met satésaus

2,10
3,35

Bitterballen met mosterd
Kipnuggets met curry
Minimix met met mayo
Kaasvingers met chili
Vlammetjes met chili

3,00

Kindermenu
Friet met nuggets/kroket/frikandel
Of flensjes
Of poffertjes
Waterijsje of yoghurtje toe
En bordje leeg….? Dan mag je grabbelen in de schatkist

3,00
3,50
3,50
3,50
5,50

Corona bistro regels:
*Mondkapje verplicht bij entree,
vertrek en naar sanitair
kids binnen vanaf 6 jaar
kids buiten vanaf 13 jaar
*2m afstand houden van anderen
*Max 10p per tafel
*Tafels 1,5m uit elkaar
*Bij voorkeur met kaart betalen
*Max 1p tegelijk naar toilet
*Eten alleen op reservering
*Blijven staan in de bistro
is niet toegestaan

