Welkom bij
MENUKAART
Voorgerechten

Dagsoep met stokbrood en kruidenboter
Harira, Marokkaanse soep
Huisgemaakte, gevulde vissoep
Gemengde salade
Rundercarpaccio met balsamicodressing
3 Coquilles Saint Jacques met kreeftensaus
3 Grote gambas à la Méditerranée

Bistrogerechten

Salade Niçoise met stokbrood en kruidenboter
Chili con carne
Spaghetti bolognese
Schnitzel met salade en frites, saus naar keuze*
Halve haan met salade en frites
Calamares met tartaarsaus
Saté van varkenshaasje met salade en frites
Huisgemaakt zuurvlees met salade en frites
Limburgse konijnenbout met salade en frites
Zeebaarsfilets in wittewijnsaus

Franse specialiteiten

Parelhoen suprême
Kalfsoesters met béarnaisesaus
Boeuf Bourgignon
Kabeljauwfilet met scampi’s au Sicilien
Ossenhaas met saus naar keuze *

€ 6,€ 7,€ 9,€ 6,50
€ 11,95
€ 14,50
€ 14,50

€ 11,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 17,50
€ 17,50

€ 20,50
€ 22,€ 22,€ 22,50
€ 23,50

Alle Franse specialiteiten worden geserveerd met warme groenten

Specialiteiten van het huis

Tajine van piepkuiken met citroen en olijven
Kefta tajine (gehaktballetjes in tomatensaus)
Couscous maison (met lamschenkel)
Couscous met lamskoteletjes en merguez
Couscous met diverse soorten vis
Lamstajine met diverse groenten
Tajine van diverse soorten vis

* voor sauzen : zie onderaan menukaart

€ 19,50
€ 19,50
€ 20,50
€ 22,50
€ 23,€ 25,€ 25,-

Vegetarisch

Pasta met diverse groenten in roomsaus
Couscous met diverse groenten

Desserts

€ 18,50
€ 19,-

Dame blanche (vanilleijs met chocoladesaus)
Dame noire (chocolade ijs met vanillesaus)
Slagroomsoesjes met chocoladesaus
Sorbetijs met frambozencoulis
Crème brûlée
Klassieke tiramisu
Vanille-ijs met vers fruit
Nougatparfait
Dessert surprise
Café Liégeois (espresso, likeur, vanilleijs,
slagroom)
Kinderijsje

€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 6,00

Kindermenu

€ 12,50

€ 2,75

Dagsoepje, snack naar keuze of schnitzeltje,
slaatje, frietjes, kinderijsje

Sauzen
Bij de schnitzel kunt u kiezen uit de volgende sauzen:
Pepersaus, champignon-roomsaus of zigeunersaus.
Bij de ossenhaas kunt u kiezen uit de volgende sauzen:
Pepersaus, champignonsaus of rode portsaus.

Hebt u speciale wensen, geef dit dan graag van tevoren even door.
We wensen u een fijne avond!

Catharinastraat 23, 6245 LB Oost-Maarland (gem. Eijsden-Margraten)
tel. 043-4090400 of 06-23826221, www.restaurant-lamarmite.nl, info@restaurant-lamarmite.nl

