Mijn Soepen
Courgettesoep met crème fraîche

Mijn Desserts
5.50

Huisgemaakte kreeftensoep met
7.00
Hollandse garnalen en frisse
knoflookroom				
					

Mijn Salades en
voorgerechten

Alle salades worden geserveerd met
brood, olijventapenade en olijfolie

Mijn Broodjes
3.85

Boterham van zuurdesembrood met
2 soorten Mijn Jam, Mijn Stroop,
boerenkaas en roomboter V		
				
Gezond (bruine bol of witte
maisbol) met boerenkaas, Limburgse
ham en remouladesaus V			
			
Clubsandwich van wit zuurdesembrood
met Limburgse beenham, eiersalade,
tomaat en gebakken spek			
				
Koempelbroodje op een bruine bol
met gebakken spek, omelet, gerookte
kip en cocktailsaus		

5.25

8.00

7.00

7.50
\

Wrap met gerookte heilbot,
dille-yoghurt en komkommer 		
			
Tonijnsalade op een bruine bol,
rode ui, gedroogde tomaat en
kappertjes 			

5.50

gefermenteerde koolsalade met
geitenkaas en avocado op bruin
zuurdesembrood V

6.00

Tosti van witbrood in roomboter
gebakken, met ham en kaas V

5.25

Biologische Rundvleeskroketten
(2st) met Limburgse mosterd en
zuurdesembrood

7.50

Lunchplank

met bruin en wit boerenbrood,
4 soorten beleg (Mijn Jam, Mijn
Stroop, kaas, gekookte ham),
rundvleeskroketje
en kleine courgettesoep
geserveerd met een glas appel- of
perensap van de Bemelerhof

9.75

Lunchmenu van de dag

samengesteld door
onze chef;
voorgerecht, hoofdgerecht en een
kopje koffie of thee na.
Indien gewenst binnen één uur
geserveerd tussen 11.00 en 16.00 uur

17.50

Handgemaakte Garnalenkroketten
(2st) uit Westdorpe met
citroenmayonaise, toast en salade
			
Rundercarpaccio van het Blanc
Bleu Belge rund uit Margraten,
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en geroosterde pijnboompitten		
		
Vitello Tonnato van zacht gebraden
kalfsmuis, tonijnmayonaise,
kappertjes, rode ui en zongedroogde
tomaat			
Huisgemaakte kaaskroketjes van oude
kaas van familie Booij, kleine
salade en mosterd-biersaus V
Salade Niçoise met vers gegrilde
tonijn,ansjovis, roseval
aardappeltjes,haricots verts,
zwarte olijven, rode ui,
ansjovismayonaise en gekookt
ei
Steak tartare (110 gram, rauw
geserveerd) van diamanthaas uit
Margraten met augurk, kappertjes en
sjalot pittig op smaak gebracht.
		
Quinoa salade met geroosterde
venkel, verse spinazie, groene
asperges en dille-yoghurt V

Dame Blanche			

5.50

Citroen trifle met lemon curd,
mascarpone en limoncelloroom

6.00

Mijn dessert warm chocolade taartje
met ijs van chocolade en jam van
kersen 			

6.50

3 kazen met Voerse appelstroop en
notenbrood				

8.50

9.50

Mijn Menu
en specials

11.50

2 gangen 20.50 / 3 gangen 26.00 /
4 gangen 29.00

11.00

Zie onze specialkaart
voor ons maandelijks
wisselend Menu

8.00

13.50

9.50

9.00

Mijn hoofdgerechten
Mijn Hamburger, 100% rund uit
Limburg (180gram), cheddarkaas,
augurk, krokant spek, salade
en frites met saus naar keuze;
tomatenketchup, mayonaise of
tomatentapenade		

13.50

Mijn Vega-Burger van de Vegetarische
Slager, cheddarkaas, augurk,
salade en frites met saus naar
keuze; tomatenketchup, mayonaise
of tomatentapenade V

11.00

Huisgemaakt Zuurvlees (van Rund)
met mayonaise, frites en salade
				
Runderlende van het Blanc Blue
Belge rund uit Margraten met
warme groenten, frites en salade
geserveerd met Béarnaise saus of
pepersaus				

12.50
20.50

Mijn Kinderen
Ook voor de kleinsten onder ons kookt
onze kok met veel liefde en plezier!
Alle gerechten van de kaart zijn in
een kinderversie (portie) te bestellen
en natuurlijk houden we rekening met
speciale wensen. Een boevenbord om eten
van papa of mama te stelen is gratis!
Voor baby’s maken we met veel liefde een
babyhapje van verse groenten. Opwarmen
van melk is zo gepiept!
Brasserie Mijn Streek is een plek voor
jong en oud, we zijn kindvriendelijk,
maar geen pretpark waar kinderen mogen
rennen en schreeuwen. We vertrouwen
erop dat Mijn Ouders hier rekening mee
houden.

Mijn Borrelhappen
Zuurdesembrood met boter en
olijventapenade V

2.50

Huisgemarineerde olijven V

2.50

Zachtgegaarde scholfilet met
lauwwarme saus van tomaat,
olijf, ui, dragon en rösti van
aardappel

17.00

Geroosterde venkel met mosterdbiersaus V				

3.00
4.75

Kalfsbiefstuk rosé geserveerd
met mosterd-kruidenkruim,
ratatouille-groenten, kalfsjus en
bitterballetje van aardappel en
rucola 				

18.50

Dungesneden Serranoham (60 gram)
				
Dungesneden Chorizo Iberico belotta
(60 gram) 			

Risotto van parelgort, zoete
wortel, courgette, Parmazaanse kaas
en avocado V
		
Steak tartare (180 gram, rauw
geserveerd) van diamanthaas uit
Margraten met augurk, kappertjes
en sjalot pittig op smaak gebracht
geserveerd met frites

12.00

14.50

5.50

Biologische Bitterballen (8 stuks)
				
Vegetarische bitterballen van rode
biet (6 stuks) V		

5.00

Handgemaakte mini loempia’s met
zoetzure saus (6 stuks)		

5.50

Mijn borrelplankje (boerenkaas,
gemarineerde olijf, geroosterde
venkel, dungesneden serranoham,
bitterballen (2st), mini-loempia
(2st) en brood) 2 pers.			

11.50

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot MIJN team!

5.00

