
 
 

VERS BELEGDE BROODJES  
Baguette kip special 9,50  

Sous vide gegaard. Met avocado, bacon, cherrytomaat & truffelmayo 
 

Baguette mashed avocado (v) 8,75  
Huisgemaakt met geitenkaas, komkommer, zonnebloempit & radijs  

 
Baguette warme Kipsaté 8,00  

Sous vide gegaard. Met onze satésaus, komkommerzuur & gebakken ui  
 

Brioche steak tartare 9,50 
Huisgemaakt. Reeds voor u bereid 

 
Brioche gerookte zalm 10,50 

Met avocado, komkommer, kappertjes, radijs & huisgemaakte dressing 
 

Brioche Holtkamp croquetten 9,00 
Rund, kaas, groente of garnaal (+1,25). Met een frisse salade 

 
Brioche huisgemaakte (kip) frikadel speciaal 6,00 

Gemaakt van goed en biologisch vlees. Met komkommerzuur 
 

Tosti 6,00 
Reypenaer kaas & beenham 

 
Uitsmijter 7,25 

3 gebakken eieren. Keuze uit kaas, bacon en/of ham (+1.00 per topping)   
 

 
 

SOEP & SALADES  

Heldere groentesoep met ballen 7,00 
Met stokbrood & kruidenboter 

 
Salade witlof gorgonzola 10,75 

Walnoten, appel & zachte mosterdvinaigrette 
 

Salade gerookte zalm 13,50 
Avocado, komkommer, kappertjes, radijs, huisgemaakte dressing & mesclun sla 

 
Salade Caesar 11,00 

Gepocheerd ei, Parmezaan, croutons & caesar dressing (met kip +2,50) 
 

 



 
 

HOOFDGERECHTEN  

- Geserveerd met onze frites en huigemaakte mayonaise - 
 

Limburgs zuurvlees 15,50 
Authentiek stoofpotje in zuur van Iers rund, 

ontbijtkoek, laurierblad, kruidnagel en witte ui 
                                                                           
Fish & Chips  

Verse kabeljauw van de rug, bereid in Brand 
bierbeslag, met tartaarsaus 

(100 gr.) 13,50 / (175 gr.) 19,50 
 

Saté van kippendijen 
Indonesische pindasaus, appelcompote, 

komkommerzuur en kroepoek 
(100 gr.) 14,50 / (200 gr.) 19,50 

 
Steak tartare (200 gr.) 18,00 

Huisgemaakt. Reeds voor u bereid met sla en 
crostini 

 
 
 
 

 
 

Spareribs 
Heerlijk mals en zoet pittig gelakt. Met 

knoflooksaus en spicy mayo 
(1/2 rack) 15,50 / (1 rack) 20,50 

 

Halve kip uit de oven 15,00 
Gemarineerd en langzaam gegaard. Met 

kippenjus en appelcompote 
 

Par Hasard Deluxe Burger 15,00 
Cheddar, gekarameliseerde ui, sla en eigen 

burger saus (180 gr.) 
 

Beyond Meat – Par Hasard Burger 15,50 
Cheddar, gebakken ui, sla e eigen burgersaus. 

100% vega 
 

Red Carrot Burger 15,00 
Van rode biet en wortel. 100% vega 

 

 

ZOET/ DESSERT  
Cheesecake van Holtkamp 5,50 

2 bollen vanille-ijs 4,50 
	


