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Beursberichten

DE BEURS

VOORAF

BRASSERIE
MARKT 7

Onze specialiteit :

3680 MAASEIK
www.debeurs.be
info@debeurs.be
BE 0699.311.008
Open woe – zondag

en (Orval-)kaas
kroketten

van 11u tot 22u
Keuken open van
11:30u tot 21u

Vragen over allergenen?

LUNCH KAART enkel van 11:30u tot 17:00u

Wij helpen U graag

Stokbrood gezond, kaas, hesp, verse groenten 9,00
Stokbrood vitello tonato
kalfsvlees, gegrilde paprika, kappertjes, tonijnsaus, rucola 11,50
Croque Monsieur, kaas, hesp 9,40
Croque Madame, kaas, hesp, spiegelei 10,40
Croque Hawaï, kaas, hesp, ananas 10,80
Uitsmijter kaas, hesp, spiegelei, verse groenten 11,80

samenstelling van

ZOETE KAART
BRUSSELSE WAFELS enkel van 14:00u tot 17:00u
Brusselse wafel met suiker 6,00
Brusselse wafel met ijs 7,50
Brusselse wafel met chocoladesaus 7,50
Brusselse wafel met ijs en chocoladesaus 9,00
Brusselse wafel met vers fruit 9,00
Brusselse wafel met verse aardbeien (seizoen) 9,00
Brusselse wafel met warme kersen 9,00

SUPPLEMENT SLAGROOM 1,00
VANILLE IJS / BOL 1,50
JS / BOL €1,20

MAASEIKER VLAAI uit eigen oven !
Vraag naar ons assortiment van de dag 3,80
Maaseiker Knapkoek 3,80

DESSERTS

Tiramisu van Maaseiker knapkoek 8,50
Shortcake van aardbeien in Grand Marnier 8,50
Chocolademousse met chocolade crumble 8,50

Huisbereide
garnaalkroketten

1 garnaalkroket, salade,
brood 12,00

verder. Opgelet de
gerechten kan

2 kaaskroketten, salade,
brood 12,00

veranderen.
Vraag steeds naar Uw
betalingsbewijs

* Vitello tonato 12,50
kalfsmuis, tonijnsaus, rucola, gegrilde
paprika, kappertjes, olijfolie

Betalen met

PAYCONIQ

* Dagsoep 6,00

geniet voorkeur, alvast
bedankt!

* Aspergesoep 7,50

SALADES met brood
Caesar Salade 17,80
Kip, ansjovis, Parmezaanse kaas, croutons, ijsbergsla, dressing

Mozzarella Salade 14,50
Mozzarella, salade, tomaten, olijven, courgette, basilicum

IJSKAART
Ons vanille ijs wordt dagelijks in huis bereid met melk, eieren,
suiker, room en Bourbon vanillestokken.

Dame blanche vanille ijs en warme chocoladesaus 8,80
Coupe aardbeien vanille ijs en verse aardbeien 9,50
Coupe bréselienne vanille ijs, karamel en nootjes 8,80

Specialiteit van het huis
Het enige echte Knapkoekijs
Knapkoekijs bereid met knapkoek uit eigen oven, met een
stukje knapkoek.

9,00

KINDERGERECHTEN (tot 12 jaar)

PASTA’S met brood

Kinderspaghetti 10,00

Spaghetti bolognaise 13,50

Kindervidé met frietjes 11,00

Tagliatelle scampi 22,50

Gebakken fishsticks met frietjes

in Pernodsaus

12,50

VLEES
Spare Ribs
met koolsalade
en BBQ-saus

Lasagne huisbereid 16,50

VIS
Scampi in
kruidensaus
22,00

22,50
Al deze gerechten worden geserveerd met salade, frieten en/of kroketten.
Wienerschnitzel 18,50
Steak Belgisch Blauw wit
( 250gr.) 22,80
Sauzen (apart te bestellen):
Champignons room 2,80
Peperroom 2,80
Huisbereide béarnaise 3,50
Rundsstoofvlees bereid met
Westmalle Dubbel 18,50
Koninginnehapje (pasteitje) 17,50

Huisbereide garnaalkroketten 2
stuks , salade en brood of frietjes
21,50
Gebakken zalm met asperges en
hollandaisesaus 23,50

Zeeuwse MOSSELEN

Vanaf juli zijn ze er weer!

STREEKGERECHT

STREEKGERECHT

Gebraiseerde
varkenswangetjes bereid met
home brew Jan Van Eyck
Tripel / asperges 24,50

Maaslandse snoekbaars met
Maaslands kruidenzout /
asperges / huisgemaakte
aardappelkroketten 24,50

SEIZOENSGERECHTEN (Mei – Juni)

* Asperges op Vlaamse wijze

18,50

asperges, gekookte ham, botersaus met peterselie en gekookt ei, krieltjes

* Asperges op Italiaanse wijze

19,50

asperges, parmaham, olijfolie, Parmezaanse kaas, rucola, krieltjes

Consumptie van meegebrachte of elders gekochte ijsjes, dranken of eetwaren
kunnen we op ons terras helaas niet toestaan vanwege de geldende
Coronaregels. Dank voor jullie begrip. / WIFI: De Beurs Gast / Geen paswoord /

