
GLUTENVRIJE GERECHTEN

Het is mogelijk om bij ons te genieten van een lunch of diner wanneer u een glutenintolerantie heeft. 
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij de gerechten geselecteerd die u zonder problemen 

kunt eten. 

Onze keukenbrigade heeft de vereiste kennis en vaardigheden om verantwoord met uw product om te 
gaan. Wij hebben echter geen aparte glutenvrije keuken waardoor we lichte kruisbesmetting niet voor 

100 % kunnen uitsluiten. Houd u hier aub rekening mee indien u zwaar allergisch bent.

• Gezond / smos  
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, mayonaise en frisse salade.

• Gerookte zalm  
Dun gesneden gerookte Schotse zalm geserveerd met huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes, rode 
ui en frisse salade.

• Eiersalade  
Eiersalade op basis van mayonaise, geserveerd met frisse salade.

• Romige brie  
Royaal belegd stokbroodje brie geserveerd met frisse salade.

• Carpaccio  
Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, rucola 
en aceto balsamico.

• Serranoham  
Dun gesneden Spaanse ham met frisse salade.

• Filet américain  
Gemalen rundvlees met frisse salade, uitjes, kappertjes en vers gemalen peper.

• Spek & ei  
Drie geklopte eieren met gebakken spek.

Het is mogelijk om onze belegde broodjes op glutenvrij stokbrood te krijgen. 
We vragen hiervoor een supplement van € 1,00. 
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GLUTENVRIJE GERECHTEN

Het is mogelijk om bij ons te genieten van een lunch of diner wanneer u een glutenintolerantie 
heeft. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij de gerechten geselecteerd die u zonder 

problemen kunt eten. Onze keukenbrigade heeft de vereiste kennis en vaardigheden om verantwoord 
met uw product om te gaan. Wij hebben echter geen aparte glutenvrije keuken waardoor we lichte 
kruisbesmetting niet voor 100 % kunnen uitsluiten. Houd u hier aub rekening mee indien u zwaar 

allergisch bent.

• Salade Carpaccio  
Fris gemengde salade met dun gesneden Ossenhaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, 
Parmezaanse kaas en aceto balsamico.

• Salade aux Lardons  
Fris gemengde salade met gebakken spekjes en pijnboompitjes. 

• Salade Serranoham 
Fris gemengde salade met dun gesneden Italiaanse ham en verse meloen.

• Salade Gerookte Zalm 
Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm, huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes en rode ui.
 
• Griekse Salade  
Fris gemengde salade, feta kaas, groene pepers, gemarineerde olijven, rode ui, koolsalade en 
huisgemaakte tzatziki.

• Maastrichts Zuurvlees 
Typisch gerecht uit Maastricht. Runderstoofvlees in een zoet-zure saus van Limburgse stroop en uien.

• Knien vaan Bomma  
Twee “batse” konijn naar het recept van bomma Collie.
 
• Souvlaki Schotel 
Grieksgekruid varkensvlees van de bakplaat met huisgemaakte tzatzikisaus.
 
• Kogelbiefstuk 
Keuze uit gebakken champignons, champignonsaus of pepersaus.
 
• Visovenschotel  
Zachte witvis in een met kaas gegratineerde romige witte wijnsaus.
 
• Schotse Zalm  
Mooie roze Schotse zalm in een romige witte wijnsaus.

Het is mogelijk om glutenvrij stokbrood te krijgen van onze maaltijd salades. We vragen hiervoor een 
supplement van € 1,00. Het is ook mogelijk om glutenvrije Vlaamse steakfrites te bestellen bij een 

van onze maaltijdsalades. Deze frites worden apart gefrituurd in neutrale olie waardoor deze niet in 
contact komen met andere producten die eventueel gluten kunnen bevatten. Wij vragen hiervoor een 

supplement van € 2,50. Tevens zijn onze sauzen die bij de maaltijdsalades worden geserveerd glutenvrij.

MAALTIJD SALADES

Alle warme gerechten worden geserveerd met frisse salade en glutenvrije Vlaamse steakfrites. 
Deze frites worden apart gefrituurd in neutrale olie waardoor deze niet in contact komen

met andere producten die eventueel gluten kunnen bevatten. 
Voor alle warme gerechten wordt er een supplement gerekend van € 2,50.
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