Stel uw eigen drie- of viergangenmenu samen!
Driegangenmenu: € 29,50
(soep, hoofdgerecht en dessert)

Viergangenmenu: € 37,50
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert)
Supplement voorgerecht i.p.v. soep bij 3 gangen: € 3,50

Voorgerechten
Tartaar van ossenhaas
Truffel, ui, salade

€ 13,50

Bloedworst
Appel, spek, salade

€ 13,95

Carpaccio van rund (+ € 2,00 in menu)
Truffel, rucola, Parmezaan

€ 13,95

Gamba (+ € 3,50 in menu)
Kruidenmarinade, salade

€ 15,50

Gevulde portobello (v)
Kaas, sjalot, pesto

€ 12,50

Carpaccio van rode biet (v)
Geitenkaas, salade

€ 13,50

Soepen
Pittige pompoensoep met koriander (v)

€ 6,95

Franse mosterdsoep met spekjes (v)

€ 6,95

Gegratineerde uiensoep

€ 7,50

Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of vegetarisch te bereiden.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Hoofdgerechten
Gekruide varkensfilet
Wortel, doperwt, rode wijnsaus

€ 21,00

Vis van de dag
Seizoensgroenten, aardappelgarnituur

€ 19,50

Ravioli (v)
Bospaddenstoelen, truffel, rucola

€ 16,50

Specials
Geserveerd met frieten en salade en ook te bestellen in combinatie met het menu!
Schnitzel van het varken

€ 16,95

Zuurvlees op Limburgse wijze

€ 16,95

Huisgemaakte kipsaté

€ 17,95

Bloedworst

€ 17,95

Konijnenbout op Limburgse wijze (+ € 3,50 in menu)

€ 23,50

Desserts
Dame blanche met warme chocolade en slagroom

€ 6,25

Crème brûlée met vanille

€ 7,25

Panna cotta met rood fruit

€ 7,25

Profiteroles met chocolade en slagroom

€ 8,00

Koffie ‘Vrienden van het Vrijthof’
Met heel veel lekkers voor u geserveerd!

€ 7,00

Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of vegetarisch te bereiden.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

BIEFSTUK – de lekkerste van Maastricht!
Onze supermalse ossenhaasbiefstuk wordt standaard perfect gebakken (tenzij u
anders aangeeft) en geserveerd in eigen jus. Heerlijk om in te dopen met witbrood!
Biefstuk ossenhaas
Biefstuk ossenhaas spicy | rode peper | koriander
Biefstuk ossenhaas rossini | gebakken ganzenlever
Toeslag voor een biefstuk XL

€ 19,95
€ 21,95
€ 25,95
€ 5,50

De biefstukken worden geserveerd met witbrood, friet en mayonaise.
Bij te bestellen gerechten
Extra portie friet
Gemengde salade

€ 3,50
€ 4,50

De biefstukken zijn uitsluitend tegen bijbetaling te bestellen in combinatie met het
keuzemenu.

André Rieu 2019
Jawel hoor, de verkoop is alweer in volle gang!
In 2019 zal Rieu wederom 12 zomerconcerten
op ons Vrijthof geven. Bent u erbij dit jaar?
Voorafgaand aan het concert geniet u op ons
sfeervolle, extra grote terras van een heerlijk
3-gangen diner. Om 21.00u is het diner ten
einde en blijft u lekker zitten om te genieten van
het concert.
Voor meer informatie en reserveringen kijkt u
op onze website:
www.vriendenvanhetvrijthof.nl

