
Kleine Hap

• Appelgebak € 2,50

• Red Velvetcake punt € 3,50

• Chocolade cake punt € 3,50

• Slagroom € 0,50

• 8 Stuks Luxe bitterballen € 6,80

• 12 Stuks Bittergarnituur € 9,00

• 8 Stuks Butterfly garnalen met chilisaus € 7,10

• 8 stuks Kaasstengels met chilisaus € 7,60 

• Patatas de Truffel (met Parmezaan & Truffel Mayo) € 8,50

• Nacho’s speciaal € 12,95

• Brood plankje met tapenade € 4,95

• Lays Paprika Chips € 1,00

• Lays Naturel Chips € 1,00



Winter lunchkaart
tot 16.00

U heeft keuze uit een rustiek wit of meergranen broodje

• Warme Gehaktbal € 8,50
Geserveerd met boter, mosterd crème en een kleine salade

• Warme Brie € 10,95
Met gebakken spekjes en champignons
Geserveerd met een kleine salade

Koude Brie € 10,95
Met honing, walnoten en sla

• Warme hete kipreepjes € 10,95
Met pikante saus en een kleine salade

• Tosti de Grenshoeve € 8,95
Een tosti maar dan anders. Broodje besmeerd met 
kruidenboter, belegd met ham en kaas uit de oven 
geserveerd met een kleine salade

• 2 bourgondische kroketten € 10,95
Met boter en mosterd
Geserveerd met een kleine salade

• 12 uurtje € 13,95
2 sneetjes brood ham/kaas, kroket, spiegeleitje 
en een kopje heerlijke tomatensoep

• Carpaccio € 11,95
Cherrytomaatjes, Parmezaanse kaas, 
Pijnboompitten rucola en een heerlijke truffel crème 

• Uitsmijter de Klassieker € 10,95
2 sneetjes bruinbrood belegd met ham, kaas en 3 spiegeleitjes

• Hamburger € 13,95
Een heerlijke hamburger van rundvlees op een broodje met tomaat,
Augurk, ui, sla, cheddar kaas en dressing 
Voor € 2,- extra heeft u er ook frietjes met mayo bij

• Snert € 7,95
Een heerlijke erwtensoep met rookworst
Geserveerd met roggebrood mosterd en katenspek



Pizza’s
Lunch en diner

Pizza margarita € 10,95
Tomatensaus, kaas

• Pizza tonno € 11,95 
Tomatensaus, kaas, tonijn

• Pizza salami € 11,95
Tomatensaus, kaas, salami

Pizza verdure griglia € 11,95
Tomatensaus, kaas, gegrilde groenten

Pizza quatro formage € 12,45
tomatensaus en 4 kazen



Voor de kleintjes!
Lunch en Diner

• Tosti € 4,95
Witbrood met ham en kaas

Tomatensoepje € 4,95
Met brood en kruidenboter

Versier Pannenkoek € 7,50
Met poedersuiker, stroop en versiersels

Hartige pannenkoek € 7,50
met kaas

Poffertjes € 6,00
Met poedersuiker, stroop en versiersels

• Friet met snack naar keuze € 6,50
Frikandel, kaassoufflé, bitterballen of kipnuggets

Pizza margarita klein € 8,00



Voorgerechten
va 17.00

Broodplank € 6,50
2 verschillende broodsoorten met boter, aioli, 
kruidenboter en tapenade

Tomatensoep € 6,50
Heerlijke huisgemaakte tomatensoep
Geserveerd met brood en kruidenboter

• Salade carpaccio € 11,25
Rundercarpaccio, cherrytomaatjes, rucola, Parmezaanse kaas, 
Pijnboompitten en truffelcreme
Geserveerd met brood en Kruidenboter

Salade mozzarella € 9,25
Met tomaat, rucola en balsamico
Geserveerd met brood en Kruidenboter

• Salade brie € 9,25
Gebakken spekjes, champignons, walnoten

• Salade warme kip € 10,00
Licht pikant, pijnboompitten, cherrytomaatjes, 
parmezaanse kaas, chilimayo



Hoofdgerechten
va 17.00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, mayo en een salade.

• Biefstuk € 23,95
Heerlijke malse biefstuk van de haas met champignonroomsaus, 
pepersaus of stroganoff saus

• Biefstuk champignon € 24,50
Heerlijke malse biefstuk van de haas op een bedje 
van gebakken champignons

• Biefstuk de Grenshoeve € 26,50
Heerlijke malse biefstuk van de haas op een bed van 
gebakken spekjes, champignons, uien en paprika

• Schnitzel € 16,95
Varkensschnitzels met champignonroomsaus, pepersaus 
of stroganoff saus

• Schnitzel de Grenshoeve € 19,95
Varkensschnitzel bedekt onder een deken van gebakken spekjes, 
Champignons uien en paprika

• Saté € 16,95
Saté van kippendij geserveerd met atjar, kroepoek 
en geroosterde uitjes

• Hamburger de Klassieker € 15,95
Gewoon een lekkere burger van rundvlees op een broodje 
met tomaat, augurk, ui, sla, cheddar kaas en dressing

• Fish en Chips € 19,95
Gepaneerde kabeljauw met citroen en remoulade saus

• Limburgs zoervleisj € 16,95
Mals rundervlees gekruid en gegaard met champignons 
op Limburgse wijze



Dessert

• Dame Blanche € 6,50
3 bolletjes vanille ijs, chocolade saus en slagroom

• Coupe Aardbei € 6,50
2 bolletjes aardbeien ijs, 1 bolletje vanille ijs, 
aardbeien saus en slagroom

• Coupe Mokka € 6,50
2 bolletjes mokka ijs, 1 bolletje karamel ijs, 
karamel saus en slagroom

• Gemengde ijscoupe € 7,00
1 bolletje vanille ijs, 1 bolletjes aardbeien ijs, 
1  bolletje mokka ijs en 1 bolletje Karamel ijs, 
chocolade saus en slagroom

• Chocolade punt € 5,00
Met een bolletjes vanille ijs en slagroom

• Kinderijs € 3,50
1 bolletje naar keuze (vanille, aardbei of karamel) dip en 
slagroom met een verrassing
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