WARME DRANKEN

Thee: Ceylon, groen, Earl Grey,
rooibos, rode vruchten en munt
Honing
Cafeïnevrije koffie
Koffie (Segafredo)
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato

SPECIAL COFFEE

Irish Coffee met whiskey
French Coffee met Grand Marnier
Italian Coffee met Amaretto
Spanish Coffee met Licor 43

LIMBURGSE VLAAI
Zelfgemaakte vlaai
Portie slagroom

€2,10
€0,50
€2,00
€2,10
€2,10
€2,30
€2,75
€3,00
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€2,75
€1,00

DRANKEN
LIMONADE VAN DE TAP 0,3 LTR
Pepsi-Cola, Pepsi-Max, 7-Up, Sisi
Koolzuurhoudend water
Lipton Ice Tea
0,4 ltr limonades van de tap

FELSJES LIMONADE 0,2 LTR

Bitter lemon, Tonic, Jus d’ Orange
Sourcy Blauw, Cassis, Rivella, Ginger Ale

KOUD EN VERFRISSEND

Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Coffee crème (ijskoffie)*
Coffee crème (ijskoffie) slagroom*
Coffee crème (ijskoffie) likeur 43 en slagroom*

43 - Ice Tea:
Licor 43, ice tea en munt
Pierre’s Dream:
Cointreau, Amaretto, ice tea en citroen
GT:
Bombay Sapphire, gin, tonic, citroen en munt
Aperol-Spritz:
Prosecco, Aperol, Ginger Ale en citroen

BIEREN VAN HET VAT

Bavaria Pils 0,25 ltr / Pils 0,50 ltr
€2,50
La Trappe Dubbel/Blond
La Trappe Witte Trappist 0,3 ltr/0,5 ltr
€3,75
Le Fort Tripel 0,25 ltr
Brasserie Le Fort ‘Dubbel’ 0,25 ltr
Scholsen Ties 0,33 ltr (volgens Veldens recept
gebrouwen ongevifilterd ‘Blond’ bier met 6% alcohol)

€2,50
€2,50
€2,50
€3,50
€2,20
€2,20
€2,50
€2,50
€3,50
€4,00
€5,50

Wij werken met streekproducten van o.a. bakkerij Fleuren, tuinbouwbedrijf Bioverbeek, Hoeve Jamboors, Scholsen Ties Bier,
Zuivelboerderij De Brem Holsteins en de kip van Tante Door.
Gezond en bovendien erg lekker.
Samen met IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid hebben wij een smokkelroute langs de grens en dwars door
de bossen ontwikkeld. De lengte bedraagt 2,6 kilometer en is
vrij toegankelijk. Voor rondleidingen, arrangementen en kinderfeestjes kunt u contact met ons opnemen. Kijk voor meer info op:
www.smokkelpad.nl of www.schmugglerpfad.eu

€6,50

€5,00
€3,50
€5,50
€3,75
€3,75
€4,00

Vraag ook naar onze taptip

FLESSEN BIER

STREEKPRODUKTEN

SMOKKELROUTE SCHARRELKIDS

ZOMERCOCKTAILS*

Alcoholvrij bier/Radler Lemon 0,0%
Radler Lemon 2%/Glutenvrij Bier
Kriek Max, Rosé Max
La Trappe Puur biologisch bier*
La Trappe Quadrupel / Isi d’Or / Tripel
Karmeliet Tripel
Franziskaner Weissbier 0,5 ltr. (alcoholvrij)
Ayinger Weissbier 0,5 ltr

WIJNEN 0,2 LTR

Witte wijn, droge witte wijn, rode wijn, rosé

€3,00
€3,00
€3,00
€3,50
€3,75
€4,50
€5,00
€5,00
€3,75

NIX18 Wij serveren geen alcoholische drank aan jongeren
onder de 18 jaar.

BRUNCH JAGERSRUST

De kosten hiervoor bedragen €19,75 per persoon. U dient wel
vooraf te reserveren. Rond de feestdagen organiseren wij extra
luxe brunches. Tevens kunt u bij ons terecht voor familiefeesten,

bruiloften, barbeques en koffietafels.

AMBASSADEURSSCHAP

Jagersrust is ambassadeur van Natuurpark de Maasduinen en
kan in die hoedanigheid boswandelingen voor u regelen o.l.v.
een gids van IVN of Limburgs Landschap.

CADEAUBONNEN

Wilt u graag iemand verrassen? Bij Jagersrust kunt u tegen elk
gewenst bedrag een leuke cadeaubon kopen.

Straelseweg 35 5941 NJ Velden 077 4721937 www.jagersrustvelden.nl Kijk voor openingstijden op onze website.
Volg ons op Facebook en I nstagram voor leuke acties. Wij bieden tevens GRATIS WIFI aan. www.facebook.com/jagersrust

MENUKAART ZOMER

ITALIAANSE		
€11,50
HONGAARSE

SMOKKELKAART
Vraag ook naar de smokkelroutes met
natuurquizen en complete smokkelarrangementen.
Wij serveren ook melk- en glutenvrije pannenkoeken.
Geef dit duidelijk aan bij uw bestelling

KINDERDRANKEN

Ranja
Kan ranja (1,2 ltr. max 4 glazen)
Appelsap
Flesje met een rietje: Chocomel of Fristi

€1,00
€4,00
€2,00
€2,00

KINDERKAART

		
€13,50
LUNCHKAART (TOT 16.30 UUR)
Belegd met kaas, uien, champignons, salami
Gevuld met biologisch rundvlees,
Brassbrood belegd met kaas of ham
en tomatensaus
champignons en paprika
Brassbrood met huisgemaakte tonijnsalade
Brassbrood met gerookte zalm
VEGETARISCHE 		
€11,50
ZOOR VLEIS
€13,50
Brassbrood gezond, royaal belegd met kaas en ham
Belegd met prei, ui, paprika, champignons,
Gevuld met biologisch rundvlees
Wit brood met 2 Bourgondische kroketten
ananas en kaas
MEXICAANSE 		
€12,00
SOEPEN EN DIVERSEN
SCHANDELOSE
		
€12,00
Gevuld met gehakt, mais en bruine bonen
Jagersoep , tomatensoep
of dagsoep
Belegd met prei, ui, champignons, paprika,
in pikante tomatensaus
Maaltijdsoep
gehakt, kaas en tomatensaus
Alle soepen worden geserveerd met brood en boter
SINT HUBERTUS *		
€13,50
ZALM 		
€12,00
Gevuld met wildragout van diverse soorten wild,
Portie brood met kruidenboter
Belegd met gerookte zalm, kaas en
paddenstoelen en La Trappe Dubbel
Portie brood met kruidenboter en huisgemaakte
cocktailsaus
tapenade
PANNENKOEK VAN DE MAAND		
Bakje gemengde salade
VELDENSE 		
€12,50
Onze medewerkers kunnen u vertellen wat de
Portie frites
Belegd met prei, ui, champignons, paprika,
pannenkoek van de maand is!
Grote Bourgondische bitterballen (10 stuks)
spek en kaas

Voor de allerkleinsten onder ons (t/m 4 jaar)
Halve kop jager-, tomatensoep
Peuterpannenkoek naturel
Peuterpannenkoek met appel
Peuterpannenkoek met rozijntjes
Peuterpannenkoek met appel en rozijntjes

€3,00
€3,00
€3,50
€3,50
€3,50

Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek met appel
Kinderpannenkoek met rozijntjes
Kinderpannenkoek met appel en rozijntjes
Kinderpannenkoek ‘Clim’, met appel en ei
Kinderpannenkoek met spek

€4,50
€5,50
€5,50
€6,00
€6,00
€7,50

		
€12,50
LET OP!
Belegd met tomaat, 2 eieren, kaas en spek
Bij groepen vanaf 10 personen kunnen we de gerechten
mogelijk niet gelijktijdig uitserveren.
POPEYE 		
€12,50
Belegd met spinazie, gehakt, ei en kaas
Salades, broodjes hamburger en stoofpotjes hebben een
langere bereidingstijd dan onze overige gerechten.
OLIJFJE 		
€12,50
In deze horecazaak werken wij met allergenen.
Belegd met spinazie, fetakaas, ham en kaas
Voor meer informatie kunt u ons personeel raadplegen.
MAFIOSO
		
€12,50
Belegd met tonijn, kappertjes, ui
gekonfijte tomaten, kaas en ansjovis
STOOFPOTJES

Kidsburger (150 gr), met sla, tomaat,
komkommer en ui

€7,00

PIERRE’S FAVORITE

KINDERVERRASSINGSIJS

€3,25

Vanille-ijs met slagroom en een leuke verrassing

BELEGDE PANNENKOEKEN

Ook in een kleine of senioren variant te bestellen.
Naturel 		 €6,50
Belegd met Appel of rozijnen 		 €7,75
Belegd met Kaas of ananas of champignons		 €8,50
Belegd met Spek		 €9,25
Belegd met Gember		 €9,00
Belegd met Spek en champignons		 €10,50
Belegd met IJs		 €9,50

GOOJEN DAAG

		
€13,00
Mafioso extra belegd met prei, paprika en
chorizo i.p.v. ansjovis

VENLOSE

		€13,00

Belegd met Tante Door kip, prei, ui, champignons,
paprika, kaas en knoflooksaus

BINNENSTE BOÈTE

		€13,00

Belegd met prei, ui, champignons,
paprika, gehakt, spek, kaas en tomatensaus

Stoofpotjes worden geserveerd met frites en salade.

Tante Door kip
Mexicaans of Saté
Hongaars of Zoor Vleis
Sint Hubertus *

Speciale wensen m.b.t. een dieet of intolerantie? Laat het ons voordat u de bestelling doorgeeft even weten. Tijdens drukte kan er
alleen per tafel afgerekend worden. Kan glutenvrij belegd worden.
* indien voorradig

GEVULDE PANNENKOEKEN

Kunnen niet in een kleine variant besteld worden.

KERSEN		
€10,00
		
€10,00
Gevuld met Morellenkersen
Belegd met ham en kaas
OOSTENRIJKSE 		
€10,00
HAWAÏ 		
€9,75
Gevuld met compote gemaakt van stukjes appel,
Belegd met kaas en ananas
rozijnen en kaneel. Overgoten met vanillesaus
HAM/KAAS

HAWAÏ SPECIAAL

		
€12,50
SHOARMA 		
€12,00
Gevuld met sla, gekruid vlees en
huisgemaakte knoflooksaus

Belegd met Tante Door kip, ham,
kaas en ananas

AMSTERDAMSE

		
€10,50
SATÉ
		
€12,50
Gevuld met Tante Door kip in satésaus

Belegd met oude Amsterdamse kaas en uien

CHILEENSE

		
€11,50
TOKTOK		
€12,50
Gevuld met een zachte curryragout van
Tante Door kip

Belegd met Chorizo, tomaat, olijven,
pepers en kaas

€16,50
€16,50
€16,50
€16,50

MAALTIJDSALADES

Huisgemaakte tonijnsalade *
Griekse salade
Tante Door kip
Gerookte zalmsalade
Vissalade, met drie soorten vis

€6,75
€9,50
€9,50
€9,50
€9,50
€4,25
€7,75
€3,50
€4,00
€4,00
€3,00
€8,00
€12,00
€12,00
€12,50
€12,50
€14,50

Al onze salades worden geserveerd met een frisse dressing, brood en
boter en kunnen ook als kleinere portie besteld worden. (-/- €1,50)

BROODJE HAMBURGER

Kidsburger (150 gr): zelfgekruid varkensgehakt
met sla, tomaat, komkommer en ui
Burgemeester (300 gr): zelfgekruid varkensgehakt
met gebakken uien, sla, tomaat en komkommer
Hot & Spicy (300 gr): huisgemaakte, met pepers
gekruide hamburger met gebakken uien en pittige
knoflooksaus, sla, tomaat en komkommer
XXL Hamburger
Dubbele Burgemeester of Hot & Spicy burger

€7,00
€10,50
€10,50

€14,50

