
Soepen
Onze huisgemaakte soepen worden geserveerd 
met knapperig stokbrood en kruidenboter.

Vraag naar onze soep van de dag  € 5,50
Gegratineerde uiensoep   € 6,50
Rijk gevulde tomatensoep   € 5,50
Oma’s groentensoep    € 5,50

Lunchgerechten*

Huisgemaakte gehaktballen 
met brood € 8,75
Uitsmijter ham of  kaas € 7,25
Uitsmijter ham en kaas € 7,75

2 kroketten met brood € 7,25
2 kroketten met frites € 7,75
2 frikandellen met frites € 7,25
Portie frites € 3,25

Onze gerechten met brood worden geserveerd met ambachtelijk vers af-
gebakken Molenaarsbrood. De eieren zijn van vrije uitloop kippen van de 
boer in Ingber.

Onze broodjes*
U kunt kiezen voor een wit of  een volkoren Barra Gallega broodje. Dit 
authentieke Spaanse broodje vindt zijn oorsprong in Galicië en wordt vol-
gens traditioneel recept op steen gebakken, met een dunne krokante korst.
Barra jong belegen kaas € 5,25
Barra Old Amsterdam € 6,75
Barra tonijnsalade € 7,25
Barra brie € 7,25

Barra gezond € 7,25
Barra carpaccio € 7,25
Barra gerookte zalm € 7,75

Barra ‘Le Soigneur’
Warm geserveerd, met ham, kaas, paprika, ui en champignons

€ 7,95

Tosti’s*

Mega tosti Le Soigneur  € 6,95
Mega tosti ham-kaas  € 5,75
Mega tosti Hawaï  € 6,50
Kindertosti   € 4,50

Maar dan anders. Laat u aangenaam verrassen.

Voor bij de borrel
Bitterballen, 10 stuks   € 4,50
Borrelmix, 10 stuks   € 5,50
Gemarineerde olijven en feta  € 6,25
Stokbrood met kruidenboter  € 4,50
Kipnuggets 10 stuks   € 5,50

*  deze gerechten serveren wij van 12:00 tot 17:00 uur
vegetarisch



Onze gerechten
Pasta Bolognese      € 11,75
Spaghetti, met de authentieke saus uit Bologna
Pompoen Burger “le Soigneur”     € 13,75
verrassende Vega burger, op een rijkelijk belegd broodje, 
met Steakhouse frites en salade  

Huisgemaakte quiche     € 12,25
gegratineerd, vegetarisch, met seizoensgroente en tomaat, 
geserveerd met een frisse salade

Black Angus burger ‘le Soigneur’    € 13,75
mals rundvlees van het Black Angus rund op een rijkelijk belegd broodje,
met Steakhouse frites en salade
Wienerschnitzel      € 13,25
de originele, gepaneerde varkensschnitzel met Steakhouse frites en salade
Huisgemaakte gehaktballen     € 12,25
met Steakhouse frites en salade
Souvlaki Spies      € 14,25
Grieks gemarineerd, met Tzazikisaus, frites en een Griekse Salade
Lekkerbekje      € 14,75
gepaneerde witvis, met Steakhouse frites, ravigotsaus en een salade

Rundercarpaccio     € 9,45
Gerookte forel met toast     € 9,75
Gerookte zalm met toast     € 10,75
Kleine (Griekse) salade van de Chef    € 7,75
Gebakken champignons met spekjes en toast  € 9,75

Voorgerechten

Maaltijdsalades

Salade Poulet Parmesan, met versgebakken kip 
en Parmezaanse kaas     € 12,45
Griekse salade, met feta kaas, tomaat en olijven € 12,45
Salade brie, met warme brie, honing en walnoten € 13,75
Salade gerookte zalm, kappertjes en rode ui   € 13,75

Geserveerd met een knapperig stokbroodje en huisgemaakte kruidenboter.

Origineel Limburgs ‘zoervleisj’    € 13,75
hét streekgerecht, geserveerd met Steakhouse frites en een salade
“French rack”      € 15,75
gegrilde varkensrack, met BBQ-saus, wedges en een frisse salade
Huisgemaakte kipsaté      € 13,75
gemarineerde kip met pindasaus, Steakhouse frites en een salade

‘Heuvelland’ Menu
Gemengde salade met feta en tomaat

Origineel Limburgs ‘zoervleisj’
hét streekgerecht, geserveerd met Steakhouse frites en een salade

Moelleux choco taartje
klassiek Frans dessert, een warme chocoladetaart met vloeibare chocoladevulling

€24,45



Desserts
Red berry cheesecake      € 6,95
luchtige witte cheesecake, met fruit en slagroom
Moelleux chocolade      € 6,75
klassiek Frans dessert, warme chocoladetaart met vloeibare chocoladevulling
Tartufo       € 6,75
tartufo van bitterkoekjes bavarois met een strakke speigel van mandarijn gelei
Hazelnoot crunch      € 6,95
hazelnoot bavarois met krokant interieur van karamel, rijkelijk gedecoreerd
met hazelnootstukjes
Café Complet       € 4,75
Een kop koffie geserveerd met bonbons

IJs
Geniet van de ijscreaties van Carte d’Or, sorbet- en roomijs ge-
maakt van van authentieke en eerlijke biologische ingrediënten.

Vraag naar onze speciale ijskaart.

Kinderspaghetti      € 5,75
Een kroket met frites en appelmoes    € 5,25
Een frikandel met frites en appelmoes    € 5,25
Kipnuggets met frites en appelmoes    € 5,75

Voor onze kleine gasten

Menu ‘le Soigneur’
Soep van de dag

met stokbrood en huisgemaakte kruidenboter

Kipsaté   of     Wienerschnitzel
met Steakhouse frites

Italiaanse ijscoupe of  Café Complet

€ 19,95

Zonnig zomer menu

Rijk gevulde tomatensoep
met stokbrood en kruidenboter

Lekkerbekje
met ravigotsaus en frites

of Souvlaki spies
met Tzatziki-saus en frites

Italiaanse IJscoupe

€23,45

Garnalenkroketjes      € 13,45
op een bedje van salade, versgebakken bruin brood en een citroenmayonaise 
Ovenschotel “le Soigneur”     € 14,75
knapperig gegratineerd, met macaroni, spinazie, tomaat, feta en rucola
Spare-ribs      € 15,75
huisgemarineerd met Steakhouse frites en salade 
Ossenhaas puntjes      € 15,75
met ‘café de Paris’ saus, wedges en salade 


