Chriske’s Dinerkaart vanaf 16.30 uur.
Heb jij een allergie of een voedsel intolerantie, geef het aub. aan de bediening door.
Zij zoeken samen met jou en de keuken naar een gepaste oplossing. ☺

“Werm Vès gerechte”

“Zoonder Vleis of Vès gerechte” (Vega)

Gebakken Limburgse Geulforel 19,25

Vega Burger 11,95

met rode peper, sjalotjes en knoflook, geroosterde amandelen,
dagverse groenten, afgeblust met Pernot

Brioche met Vega Burger, paprika, augurk, tomaat,
ingendaeler monegask, burgersaus en cheddarkaas

Zeeuwse Mosselen a la Chriske dagprijs

Chriske’s Vega Teidevoo 16,25

Geserveerd met 3 sausjes en Limburgse friet

Limburgse specialiteit, bereid met Quorn, champignons,
augurken, zilveruitjes en gekookt Heuvelland ei in een volle
tomatensaus

Romig Noordzee vispannetje 16,25
diverse vissoorten in een huisgemaakte witte wijnsaus met
dagverse gebakken groenten

Vega Limburgs “Zoervleis” a la Chriske 16,25

Kiddy Frikandel 6,25

Bereid volgens traditioneel Limburgs azijn marinade recept
met Quorn, kruidnagel, Limburgse stroop, laurierblad,
geserveerd met huisgemaakte appelcompote van
Margraatse appeltjes en verse rode kool

Frikandel met Limurgse patat, mayo, komkommer, tomaat en
een leuke verrassing

“Zeutigheid”

“Veur de kinder”

Crème Brulee 6,95

Kiddy Kroket 6,25

lauw warme vanille crème met een gebrande karamel laag
en slagroom

Rundvleeskroket met Limburgse patat en mayo, komkommer,
tomaat en een leuke verrassing

Chocolade Lava Cakeje 6,95

Kiddy Saté 6,95
varkenssaté- spies met huisgemaakte satésaus, Limburgse patat
en mayo, komkommer, tomaat en een leuke verrassing

klein choco taartje met knapperige buitenkant en een
zachte warme choco vulling

Lauw warme Apfelstrudel 5,85

Heuvellandburger 11,95

roomijs en slagroom

brioche met beefburger, burgersaus, augurken, tomaat, uien,
cheddarkaas, Limburgse patat, mayo en een leuke verrassing

Regionaal Kaasplankje 9,95
diverse binnen en buitenlandse kaassoorten

Kiddy Croque 4,95
tosti ham/kaas met komkommer, tomaat, tomatenketchup en
een leuke verrassing

Vorstelijke ijscoupes v.a. 6,95
diverse smaken, kijk in onze ijskaart naar de mogelijkheden

HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET LIMBURGSE FRIET EN MAYO

Koffies en Thee als digestief
kop thee (diverse smaken) 2,35
verse munt thee (met honing 3,00
koffie crème (met koffie likeur) 2,35
cappuccino (met koffie likeur) 2,40
espresso (met koffie likeur) 2,50
latte macchiato (met koffie likeur) 3,65

Koffie specialiteiten als digestief
koffie crème met advocaat en slagroom 4,95
koffie Limburgia (met ingendaeler Els en slagroom 5,35
Koffie Chriske (ingendael kruidenbitter en slagroom 5,35
Irish Koffie (met Ierse whisky en slagroom) 6,55
Koffie French (met grand marnier en slagroom 6,35
Koffie Italian (met amaretto en slagroom) 6,35

