
Twee kroketten met brood  € 7,00
Huisgemaakte gehaktballen
met brood   € 9,00

Twee kroketten met frites   € 8,00
Twee frikandellen met frites  € 8,00
Portie frites   € 4,00

Onze gerechten met brood worden geserveerd met ambachtelijk vers afgebakken Molenaarsbrood.

U kunt kiezen voor een wit of een volkoren Barra Gallega broodje. Dit authentieke Spaanse broodje vindt zijn oor-
sprong in Galicië en wordt volgens traditioneel recept op steen gebakken, met een dunne krokante korst.

Barra jong belegen kaas  € 6,00
Barra brie  € 8,00

Barra gezond  € 8,00
Barra warme beenham  € 9,00

A F H A A L M E N U

LUNCHGERECHTEN*

ONZE BROODJES*

* Deze gerechten serveren wij van 12:00 tot 17:00 uur

Maar dan anders. Laat u aangenaam verrassen.

Mega tosti ham-kaas  € 7,00
Mega tosti Hawaï  € 8,00

Kindertosti  € 5,00

TOSTI’S*

Bitterballen, 10 stuks  € 6,00
Borrelmix, 10 stuks  € 7,00

Stokbrood met kruidenboter   € 5,00
Kipnuggets 10 stuks  € 7,00

VOOR BIJ DE BORREL

Onze huisgemaakte soepen worden geserveerd met knapperig stokbrood en kruidenboter.

Rijk gevulde tomatensoep   € 6,00

SOEPEN

Salade Poulet Parmesan, met versgebakken kip en Parmezaanse kaas        € 15,00
Salade brie, met warme brie, honing en walnoten                € 14,00

MAALTIJDSALADES

Geserveerd met een knapperig stokbroodje en huisgemaakte kruidenboter.

vegetarisch



Pasta Bolognese                                € 14,00
Spaghetti, met de authentieke saus uit Bologna, geserveerd met een salade

Vegan Burger “Le Soigneur”                          € 16,00
Verrassende Vegan burger, op een rijkelijk belegd broodje met frites en salade

Sliptong                                   € 19,00
Verse uit de grillpan, met een frisse  salade en frites

Blue Blanc Belge burger ‘Le Soigneur’                     € 16,00
Mals rundvlees van het BBB rund uit Margraten, een rijkelijk belegd broodje met frites en salade

Wienerschnitzel                                € 15,00
De originele, gepaneerde varkensschnitzel met champignonsaus, frites en salade

Huisgemaakte kipsaté                             € 15,00
Gemarineerde kip met pindasaus, frites en een salade 

Huisgemaakte gehaktballen                          € 14,00
Bruin gebakken, met frites en een salade 

Spare ribs                                   € 17,00
Huisgemarineerd, geserveerd met frites en salade

Origineel Limburgs ‘zoervleisj’                        € 15,00
Hét streekgerecht, door grootmoeder bereidt, geserveerd met frites en een salade

Pasta con Gamba’s                               € 16,00
À la minute gegrild, op spaghetti “olio aglio”, Parmezaanse kaas en een salade

Limburgse Kip met spek, gevuld met pruimen                  € 16,00
Met pruimen gevulde kipfilet, in spek gerold, geserveerd met frites en een salade

ONZE GERECHTEN

vegetarisch

Kinderspaghetti                                € 6,00
Een kroket met frites en appelmoes                      € 7,00
Een frikandel met frites en appelmoes                     € 6,00
Kipnuggets met frites en appelmoes                      € 7,00
Een gehaktbal met frites en appelmoes                     € 7,00

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

Crème brûlée                                 € 7,00
Huisgemaakt, volgens klassiek recept.

Vraag ook naar onze ijskaart!

DESSERTS

Bistro Le Soigneur - Rue de Beusdael 57a - 4851 Sippenaeken - België  
+31 43 208 4200 - willem@lesoigneur.be - www.lesoigneur.be


