
Voorgerechten 

 Typisch Duits (11:00 -17:00) 

Broodje beenham           €9,50 

Stokbroodje met kruidenboter en warme beenham                  

gegratineerd met brie 

Tosti ham/kaas/tomaat       €4,75 

Uitsmijter                €8,75 
3 spiegeleieren met spek, ham, kaas en aardappelsalade  

Hamburger Gaststube XL  €16,50 
100% rundvlees met ei, spek, tomaat, ui en kaas,                     

geserveerd met patat en salade 

Kipfilet                                   €11,50 

Gepaneerde kipfilet met spek, paprika, champignons, patat       en 

verse salade  

12-uurtje           €10,50 
Bestaande uit een broodje kroket, soep van de dag,                 

uitsmijter ham/kaas en huisgemaakte salade  

Lunch (11:00 - 17:00) 

Flammkuchen                      €6,50 
Gemaakt naar fantasie van de Chef  

Herrentoast          €8,50 
Kleine schnitzel, toast brood, spek, champignons, spiegelei 

en kaas  

Currywurst / Bratwurst      €8,50 

Geserveerd met een broodje en frisse salade 

Luxe Broodplankje         €7,75 

Bourgondisch brood, kruidenboter, tapenade en olijven 

Carpaccio                       €9,75 

Specialiteit van het huis     €8,50 
Champignons gebakken in knoflook, afgeblust met een 

smaakvolle roomsaus    

Gamba’s                       €8,75 
6 Gamba’s gebakken in kruidenolie, geserveerd met      

frisse salade en balsamico 

Soep van de dag         €5,75 
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar de ingrediënten van 

het moment 

Vegetarisch 

Knoflook pasta        €19,50 

Verse knoflookpasta gevuld met gebakken groentes 

Kaasfondue                        €23,50 
Kaasfondue geserveerd met verse groenten en             

bourgondisch brood *vanaf 2 personen  

Vlees gerechten 

Huisgemaakt stoofpotje *indien voorradig€24,50 
Stoofpotje op ambachtelijke wijze bereid door de chef   

Varkenshaasmedaillons             €21,50 
Varkenshaasmedaillons op een bedje van verse groenten                     

geserveerd met jachtsaus van Rode wijn 

Schweine Haxe             €24,50              

Haxe van het varken geserveerd met verse zuurkool 

Gyros plate          €17,50 
gyros met tzatziki, rode ui, mayonaise, patat en salade    

Grill Specials 

Gegrilde Spareribs                €24,50 
Spareribs geserveerd met patat en frisse salade 

Huis gemarineerde vleesspies €26,75 
Vleesspies geserveerd met tzatziki, patat en frisse salade 

Mixed grill      €19,50 
3 verschillende soorten vlees geserveerd met pepersaus en                   

verse groenten 

Diamanthaas                       €24,50  
Haas van het schotse Angus rund met verse groenten           

en champignon-roomsaus. 

 

 

Kleine maaltijd 
Boeren schnitzel                 €18,50 
Schnitzel met spek, paprika, champignon en kaas 

Schnitzel  kwartet          €26,50 
4 kleine schnitzels naar fantasie van de chef 

Hawaii schnitzel          €17,50 
Schnitzel met ananas en kaas 

Griekse schnitzel          €19,50 
Schnitzel met gebakken ui, Griekse salade en tzatziki saus 

Houthakkers schnitzel               €17,50 
Schnitzel met gebakken ui en spiegelei 

Cordon-blue            €18,50 
Gepaneerde varkensfilet belegd met ham en kaas 

Wiener schnitzel          €16,00 
Schnitzel met citroen  

Schnitzel                                       €17,00                                    
jager/zigeuner/peper/champignonsaus 

Kleine schnitzel                 €8,00 
Kleine schnitzel met patat en frisse salade 

Kroket/frikandel            €6,50 
Met patat en mayonaise of appelmoes 

Kipnuggets             €7,00 
Met patat en frisse salade 

Schnitzels 

Vis gerechten 

Warm gerookte zalm     €21,50 
Geserveerd met patat en frisse salade 

Gebakken sliptongen (±375gr)  €25,00 
Geserveerd met patat en frisse salade 

Gebakken Gamba’s           €24,75 
3 Gamba Spiesen geserveerd met koude tomaten salsa,                    

gemarineerde cherrytomaat, aioli, patat en frisse salade   

Goed bereid kost even tijd 



frisdrank 

 Appelsap        €2,50 

Jus de Orange                   €2,75 

Huisgemaakte tomatensap  €2,75 

Coca-cola        €2,25 

Coca cola light       €2,25 

Fanta          €2,25 

Cassis         €2,25  

Sprite         €2,25 

Bitter lemon       €2,75 

Tonic         €2,50 

Fuze tea        €2,50 

Chocolademelk      €2,50 

Fristi         €2,25 

Spa rood        €2,25  

Rivella          €2,25 

Limonade        €1,75 

 

Warme dranken 

Koffie          €2,20 

Espresso          €2,35 

Cappuccino        €2,50 

Latte macchiato       €3,75 

Thee          €2,00 

Warme chocolademelk      €2,75 

Huis Wijnen 

Zoete witte wijn  glas:€4,00 fles: €19,75 

Droge witte wijn    glas:€4,00 fles: €19,75 

Rode wijn    glas:€4,00 fles: €16.- 

Rose           glas:€4,00 fles: €16.- 

Bieren van de tap 

Bitburger  0,25    €2,25 

Bitburger  0,50    €4,50 

Weißbier  0,3       €3,50 

Weißbier  0,5     €6,00 

Bieren van fles 

Erdinger blond    €4,75 

Erdinger donker   €4,75 

Leffe blond     €3,75 

Leffe bruin     €3,75 

Leffe tripel     €4,50  

Alt bier      €3,75 

Amstel      €2,00 

Heineken     €2,00 

Liefmans fruitesse   €3,75 

Radler      €2,75 

Bitburger alcoholvrij  €2,50 

Sterke dranken 

Whiskey   €5,50 

Rum    €3,75 

Vodka    €3,75 

Baileys    €4,00 

Beerenburg  €2,75 

Jägermeister  €2,75 

Jonge jenever  €3,00 

Oude jenever  €3,50 

Cointreau   €4,50 

Martini    €3,50 

Die Gaststube 

gaststubejoure 
 

 

 

Wifi: DieGaststube 

Wachtwoord: Gaststube1204 


