Dranken
Bieren

Brand pilsener 0,25L
Brand pilsener 0,5L
Brand oud bruin
Diverse maltbieren 0,0%
Radler
Diverse bieren van de ﬂes
Diverse bieren van het fust
Desperados

€2,50
€4,80
€2,80
Va. €2,70
€3,50
Va. €3,60
Va. €3,70
€4,50

Zie ook onze bierkaart of
vraag onze medewerker

Wijnen

Rood (Merlot / Garnacha)
Wit droog (Chardonnay / Sauvignon)
Wit zoet
Rosé

Likeuren / Gedestilleerd
Diverse likeuren
Jägermeister
Jenever (jonge/oude)
Vieux
Els La Vera
Schrobbelèr
Ingendaeler
Bokkekroed
Diverse cognac
Diverse whiskey
Bacardi
Port (wit / rood)

Ciders / Prosecco
Prosecco 20cl / 75cl
Hugo
Aperol Spritz
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glas / ﬂes
€3,70 / €16,90
€3,70 / €16,90
€3,70 / €16,90
€3,70 / €16,90
Va. €3,50
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€3,80
€4,50
€4,50
€3,40
€4,90 / €19,00
€5,00
€5,00
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Dranken
Warme dranken

Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Kofﬁe
Kofﬁe compleet (lekkernijen en likeur)
Cappuccino
Kofﬁe verkeerd
Espresso
Dubbel espresso
Latte Macchiato
Jagertee
Glühwein
Warme Chocomel
Warme Chocomel met Slagroom
Chouffe Coffee
Italiaanse kofﬁe (Amaretto)
French kofﬁe (Grand Marnier)
Irish kofﬁe (Irish whisky)
Spanish kofﬁe (Tia Maria)
Koetshoes kofﬁe (Baileys)
Limburgse kofﬁe (Els La Vera)

€2,20
€2,80
€2,20
€4,20
€2,40
€2,40
€2,20
€3,80
€2,90
€3,70
€3,70
€2,40
€2,90
€3,70
€6,30
€6,30
€6,30
€6,30
€6,30
€6,30

Pepsi cola
Pepsi max
Sisi
7up
Sourcy rood
Sourcy blauw
Royal club tonic
Royal club bitter lemon
Royal club appelsap
Royal club tomatensap
Royal club jus d’orange
Royal club rivella
Royal club cassis
Fristi
Chocomel
Koude melk
Lipton ice tea lemon
Lipton ice tea clear green
Tönissteiner (zitrone ﬁt)
Fles Sourcy 0,75L (rood / blauw)
Ranja
Kan ranja
Verse jus (seizoen)

€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,30
€2,40
€2,40
€2,50
€5,20
€1,30
€4,80
€3,70

Koude dranken
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Lunch & Diner
Lunchgerechten (10u-16u)

Broodje gezond
Broodje tonijnsalade
Broodje kip, bacon, ei en kerriedressing
Broodje Mozzarella, pestodressing en pittenmix
Uitsmijter ham en of kaas
Twee kroketten met brood
Tosti ham en/of kaas
Tosti ’t Koetshoes
(broodje ham en kaas gegratineerd)
Flammkuchen met spekjes en champignons
Koetshoesburger
(100% rundvlees/tomaat/sla/gebakken ui)

Dinergerechten (16u-20u, ma. & di. tot 17u)
Biefstuk, kruidenboter en/of
gebakken champignons
Souvlaki
Saté van varkenshaas
Koetshoesburger
(100% rundvlees/tomaat/sla/gebakken ui)
Spare ribs met knoﬂooksaus
Visgerecht
Vega gerecht
Koetshoes plateau (2 personen)
(hamburger/spare ribs, vis van de dag)
Driegangen menu

€6,80
€7,80
€7,80
€8,30
€8,10
€6,90
€4,90
€7,30
€5,90
€13,80

€18,90
€17,80
€16,50
€13,80
€17,20
€18,90
€15,80
€36,80
€26,30

Alle gerechten worden geserveerd
met frietjes en salade
Optie tegen meerprijs
Frietjes
€2,50
Sla garnituur
€2,50
Brood
€2,50
Aardappelgratin €2,50
Mayonaise
€0,50
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Soepen, Salades
& Borrelhapjes

Soepen (10u-20u)

Dagsoep
Uiensoep (gegratineerd)

Salades (10u-20u)

Tonijn/olijven/zongedroogde tomaatjes
Kip/bacon/ei/kerriedressing
Brie/honing/pittenmix (vega)
Mozzarella/meloen/balsamico dressing

Borrelhapjes (10u-20u)

€5,90
€6,10
klein / groot
€9,30 / €13,30
€9,30 / €13,30
€9,30 / €13,30
€9,30 / €13,30

Bitterballen (12 st.)
Bittergarnituur (12 st.)
Borrelplankje (kaas, worst, olijven)
Calamares met knoﬂooksaus
Kaasplankje
Koetshoes Jause (vleesplankje)
Combiplateau (voor 2 personen vlees en kaas)
Tapasschotel (voor 2 personen)
Stokbrood met kruidenboter

€5,80
€5,80
€5,90
€6,70
€9,90
€9,90
€16,90
€18,90
€4,10
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Desserts, Gebak &
Kindergerechten

Desserts en Gebak (10u-20u)

Zomerse coupe
€8,20
(aardbeien-, vanille-ijs en slagroom seizoen)
Drie musketiers
€7,80
(vanille-, hazelnoot-, choco ijs en slagroom)
Chocolate lover: choco ijs, lavacake en slagroom
€8,50
Warme appeltaart met ijs en slagroom
€6,20
Kinderijs chocolade
€3,20
Kinderijs vanille
€3,20
Limburgse vlaai (per stuk)
Va. €3,00
Appeltaart (warm/koud)
€3,70
Mini kaasplankje
€6,00
Portie slagroom
€0,60

Voor onze kleine gasten (10u-20u)
Frietjes met frikandel
Frietjes met kroket
Frietjes met kipnuggets (5 st.)
Frietjes met Spare ribs
Frietjes met bitterballen (5 st.)
Poffertjes (12 st.)

€5,90
€5,90
€5,90
€7,90
€5,90
€3,90

Vegetarisch gerecht
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
(De kassaprijs is de juiste)
Groepen vanaf 8 personen kunnen kiezen uit
maximaal 3 verschillende gerechten.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
Zowel binnen als op het terras.
Onze leveranciers:
- Groenten: Geurten Margraten
- Vleeswaren: Keulen Hulsberg
(Vlees uitsluitend afkomstig van Limburgse boeren)
- Gebak: Bie der Bekker Schin op Geul
Vraag ook naar onze Buffet- en BBQ mogelijkheden.
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