AVONDKAART


17.00 - 20.30

BIER & SPIJS

BROUWERSMAALTIJD

Bier is een meester in het verrijken van onze
smaakpapillen. Vraag gerust ons advies voor
een passende bier en spijs combinatie.

€ 19,50

Voorgerechten

BROUWERS SOEP

€ 5,50
Vraag ons welke soep we vandaag serveren

RIB-EYE

€ 10,50
Dungesneden, huisgerookte rib-eye van Blanc
Blue Belge rund met Sjevroaje geitenkaas en
kruiden van Puur Aroma

SPELT PADDENSTOELEN

€
10,50
Romige spelt met duurzame oesterzwam,
shiitake en koningsoesterzwam van Zwamburg

BROUWERS PLANK

 19,50
€
Een selectie van koude en warme hapjes met
brood

Laat u verrassen door onze chef. Met
wisselende lokale en dagverse producten wordt
er een heerlijke maaltijd voor u op tafel gezet,
die u met uw tafelgenoten kan delen.
Geserveerd met aardappels & groenten. U mag
een voorkeur aangeven voor:

VLEES Door onze nauwe samenwerking met

lokale slagers & jagers weten wij de hand te
leggen op de mooiste stukken vlees uit de regio

VIS Uit Malmedy (B) verkrijgen wij

verse
(zalm)forellen, die we met liefde voor u
bereiden

VEGA Onze groenten komen van een

biologische boer uit de buurt van Aken (D) en
van de prachtige moestuin van Fien Fleur op
Eyserheide. Zij vormen het stralende
middelpunt in deze maaltijd

BROUWLOKAAL BURGER
€ 12,50

25MILES
Onze keuken is opgezet volgens het
25miles-concept. Alle gerechten, die
wij serveren, zijn bereid met
grondstoffen die binnen een straal
van 40 kilometer zijn geproduceerd
Puur, smaakvol en seizoensgebonden

Zuurvleesburger met rundergehakt op een
bierbostelbroodje met koolsalade, mayo en
ovenaardappeltjes

Nagerechten

KAASPLANKJE

€ 8,50

3 kazen uit de streek met brood en
appelstroop van de Eyserhalte

PAVLOVA 
Voor de kleine brouwers

KLEIN KOPJE BROUWERSSOEP
FLAMMKUCHEN met spek en ui
BALLETJES 

€ 4,00
€ 8,50
€ 9,50
met ovenaardappeltjes en appel/perenmoes

7,50
Meringue met hangop en in Korenwolf
gepocheerde Gieser Wildeman peer

COUPE GERARDUS

€

€ 5,00
Gerardus Blond ijs van Paul’s ijsboerderij met
bosvruchten van Mertz uit st. Geertruid

Heeft u een allergie of dieet wensen? Meld het ons!
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