Lunch gerechten – Chriske Margraten.
“De Smaak van het Heuvelland”.
Vanaf 11.30 tot 14.30 uur.

*= Keuze uit

Chriske’s Hotdogs: met Limburgse frites

verschillende
broodsoorten.
Molenaarsbrood
Zuurdesembrood
Limburgs -Rogge
Zacht broodje
Zuurdesem broodje

en mayo

Chili Hoender Hotdog

10,95

hoender worst met jalapeño peper, cheddar kaas, salade,
uien, augurken relish en Amerikaanse mosterd

Chriske’s Traditionele Hotdog

10,95

runder worst met salade, cheddar kaas, uien, augurken
relish en Amerikaanse mosterd

Chriske’s Burgers:
Heuvelland Burger
runder burger met cheddar kaas,
tomaten, uien, burgersaus, augurken
relish en Amerikaanse mosterd

Huisgemaakte soepen:
Gevulde tomatensoep
Gegratineerde uiensoep
Soep van de Chef

6,75

Mechelse Hoender Burger

11,95

Hot Chili Burger
runder burger met chili con carne,
cheddar kaas, tomaten, uien,
augurken relish, jalapeño pepers en
Amerikaanse mosterd

Vegetarische Lunch:
Vega Sandwich*
10,95
gebakken groenten met cheddar
kaas, sla, uien, augurken relish,
tomaten en Ingendael Monegask

Vega Teidevoo met
ambachtelijke friet en mayo 16,25

Huisgemaakte gehaktballen:

Margraatse appelstroopsaus

14,95

salade met rode bieten, walnoten,
Margraatse appeltjes en peer, geitenkaas en
balsamico crème

Lunch Tip:
Heuvelland Uitsmijter*
champignons en Ingendael monegask

Geserveerd met brood

Vega Zoervleis met
ambachtelijke friet en mayo 16,25

Runderballen in een uien,

Salade Margraten (Vega)*

6,25

Burgers worden geserveerd met
ambachtelijke friet en mayo

geserveerd met salade*

salade met gebakken spek, Val-dieu kaas,
Margraatse appeltjes en walnoten

3 spiegel eieren met ham, kaas, Kuusj spek,

Quorn in een romige tomatensaus
met champignons, augurken relish,
zilveruitjes en een gekookt
Heuvelland ei

11,95

14,75

6,50

11,95

hoender burger met cheddar kaas,
tomaten, uien, burgersaus, augurken
relish, ei en Amerikaanse mosterd

Dag verse salades:
Salade Chriske*

Quorn in een zoet/zure saus van
Palm bier, appelstroop, uien,
laurierblad, kruidnagel en diverse
specerijen uit de streek

9,95

Heuvellandsandwich*
met gebakken bloedworst, Kuusj spek,
Margraatse appeltjes, Ingendael monegask
en salade
11,95

Trio Vis Sandwich *
met Limburgse gerookte forel, Noorse zalm,
scampi’s, dillemayo, olijven, zoet/zure uien
en salade
11,95

2 bourgondische Kroketten*
met Limburgse mosterd

9,25

Chriske’s Croques uit de oven:
Croque Monsieur*
belegd met ham en kaas en garnituur

5,95

Croque Delux*
belegd met ham en kaas, uien, spekblokjes en
tomaten en extra gegratineerd met kaas en
garnituur
7,95
Supplement ambachtelijke friet met mayo 2,55

9,95

Mechelse Hoenderballen in

Oma’s runder Zoervleis

een champignonroom saus

met huisgemaakte appelcompote
van appeltjes uit de tuinen van
Margraten, huisgemaakte warme
rode kool en friet met mayo

9,95

Lunch Special:

15,95

Molenaarsbrood Gezond

Kuusj saté brochettes

met ham, kaas, Heuvelland ei en
alles wat lekker en gezond is

Varkenssaté spiesen met
huisgemaakte satésaus, courgette
atjar en friet met mayo

7,95

15,95

Speltbol met room paté

6,50

met huisgemaakte Ingendael monegask

Speltbol met Noorse gerookte zalm
met dille crème, olijfjes, kappertjes en
dragon uien

8,10

Heb je een allergie of een voedsel
intolerantie, geef het aub. door aan
onze bediening. Zij sluiten dit kort met
de keuken.
www.chriske.nl

