AVONDKAART

17.00 - 20.30
Hoofdgerechten

Voorgerechten

BROUWERS SOEP

€ 5,50
Vraag ons welke soep we vandaag serveren

POETUS MET APPEL


€ 8,00
Krokant gebakken bloedworst van een lokale
slager met appel
LIMBURGS RUND


€ 11,00
Dun gesneden rundvlees met een eigenwijze
twist, besprenkeld met Sjevraoje geitenkaas
en kruiden
BROODPLANKJE
Bierbostelbrood en aardappelbrood
geserveerd met 2 dips

€ 7,00

U kunt natuurlijk ook iets lekkers van onze
borrelkaart vooraf nemen

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

BROUWERSMAALTIJD

€ 19,50
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 kan kiezen uit:

* 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 Lemiers, daar verkrijgen wij verse
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

 14,00
€
Zuurvleesburger met rundergehakt op een
bierbostelbroodje met koolsalade, mayo en
ovenaardappeltjes

Nagerechten
Op zoek naar een bier & spijs belevenis?

BIERDINER
3-gangen surprise menu aan de hand van het
seizoen met bijpassende bieren (3x15cl)
€ 35,Voor de kleine brouwers

KAASPLANKJE

€ 8,50
3 kazen uit de streek met brood en appelstroop
van de Eyserhalte

POMPOEN CHEESECAKE 

Vivian’s geheime recept voor de herfst

APPEL MUFFIN

€ 7,00


€ 7,00
Met Herfstbock caramel en een bolletje
Gerardus Blond ijs van Paul’s ijsboerderij.

FLAMMKUCHEN met spek en ui
STUKJE VLEES ( naar aanbod)

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

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

