
Bieren

Op fust:
Brand ilsener, fluitje, vaasje, halve liter                             
Brand Up           
Brand dubbelbock  Sylvester  entebock
Vedett tra hite                  
Paulaner Hefe-Weizen        
effe Blond ( bdijbier )        

 ( Brouwerij t  )                 
e Koninck ( ntwerps ale le )  

p fles:          
ilsner r uell ( oudste pilsner v d wereld )
ed Stripe ( amaican pilsener ) 

chnusa  ( Birra di Sardegna ) 
Vedett Extra Blond 

hlen K lsch  ( halve liter )
Tannenz pfle ( brouwerij othaus ) 
San iguel ( Spaanse pilsener )   
San iguel  (  liter )  
iefmans Cuvee Brut (  jaar gerijpt op krieken ) 
anty (  Stout van brouwerij edipus )
rval ( mberkleurige Trappist )

Saison upont ( oudste Saison van Belgi  
Chipotle orter ( brouwerij ikkeller )  

cht Kriekenbier  ( brouwerij Verhaege ) 
estmalle dubbel  ( Trappist )  

Groene uvel
Karmeliet  ( Tripel )  

uvel
elirium Tremens ( sterk blond )

Chimay Bleu ( bruine Trappist )
Columbus ( kopergouden zwaargewicht van Brouwerij ’t  )
Struis ( ’Barley wine’ van Brouwerij t  )

ochefort   ( Trappist ) 
estmalle tripel  ( Trappist ) 

vec les Bons Voeu  ( blond bier van hoge gisting )
St  Bernardus bt   ( abdijbier )
G sser atur adler ,  ltr (  bier  limonade ) 

rdinger efe  ( alcoholfrei  )                                      

Wijnen

Wit:
icpoul de inet, ugues de Beauvignac, anguedoc- oussillion, 

(  roog en fris citrusfruit met lange afdronk  )
inot Blanc Cuvee Katz, Clement Klur, Katzenthal lsace, 

(  Biologische wijn  vol, rond en comple  van smaak  ) 
Saar Grauschiefer Trocken iesling, eter einert, 
(  eerlijke frisse, droge iesling, biologisch  )

Rosé:
rincipaut  d’ range os , oger errin, 

(  eerlijk fris, fruitige maar droge ros   ) 

Rood:
Comte de oche, Blend van Grenache en Syrah, anguedoc 
(  Volle, soepele wijn met pittige smaak  )  
Manolibera, Blend van erlot, Cabernet Sauvignon en Sangiovese, Toscane 
(  ets zwaarder en voller  )
Valencia Crianza Bilogia’ , Bodega os Frailes, 
(  Goede balans tussen fruit en eikenhout  alf onastrel, half Syrah, biologisch )

Goeie-avond hapjes

ootjes, diverse soorten ( zie bar )
damame* met zeezout                                                                    

Geroosterde kikkererwten
Gemarineerde olijven met pit      

iecks droogworstje met brood en mosterd                                                                                         
Bruschetta met Coppa* ham en witte bonen-knoflook crème 
Bruschetta met tomatenrelish* en zachte geitenkaas 
Blikje vis uit issabon, geserveerd met brood                                                   
( keuze uit o a : makreel, octopus, sardientjes, tonijn, mosselen, inktvis ) 
Viskoekjes met n beetje sla en een sausje 

ukkah* met olijfolie en brood 
Geroosterd brood met aioli                                                                                 

alnoten  ansjovis tapenade 
Gele paprika tapenade met feta, pistachenootjes en koriander met brood
Tortilla van ei, ui en aardappel met een kleine salade en aioli                          

uisgemaakte gehaktbal met mosterd                                                               
illette* van eend met brood 

Tortilla chips met gekruid gehakt en zure room                                                 
Tortilla chips met e icaanse bonenmi  en zure room                                     
Bordje met diverse kaasjes                   
Bruschetta mista ( geroosterd brood, aioli, walnoten  ansjovistapenade en 
gele paprika tapenade )                                                                                                         
Vlees bordje ( rilette* van eend, Coppa ham en venkelsalami met brood )
Vegetarisch bordje  ( tortilla, dukkah*, edamame* en olijven )                  
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Bezoek ook de Brandweerkantine

ier kun je ontbijten, werken, lunchen en dineren
r wordt gekookt met veel aandacht voor locale producten
e haast wekelijks wisselende menukaart vindt je op:

www brandweerkantine nl 

,

,



Dagkaart tot 16.00 uur  

De benamingen die met een *  worden aangeduid kun je terugvinden in de 
Dikke van Zondag verderop in de kaart.

Goeiemôgge

9-minuten-vrije uitloop-eitje            
Huisgemaakte spelt muesli-koek   
Warm bananabread* met ‘n klontje roomboter
Ontbijtje Slankie: Knäckebröd met kaas of zalm, kleintje jus en een eitje                     
Croissantje  “zonder”                                                                                           
Croissantje met nutella, pruimenjam of Goudse kaas                                            
Scones met creamcheese en lemonjelly of pruimenjam                                                                  
Kefir* met huisgemaakte granola      
Peuterbroodje met nutella, pindakaas, pruimenjam of speculaas                                          
Boerenyoghurt met 1 ingrediënt naar keuze                                                       
Ieder volgend ingrediënt: granola / muesli / pitten-gojibes*-zaden mix / 
noten / honing / sinaasappelsap / banaan / appel / pruimenjam / cacao nibs 
/ kokos schaafsel / kaneelsuiker

Wit broodje of bruine boterham  
 
Rilette* van eend met cornichons*                                   
Coppa* ham met witte bonen-knoflook crème, rucola en olijfolie                    
Huisgemaakt gehakt met mosterd, komkommer uit ’t zuur en gebakken uitjes    
Gegrild buikspek (Livar*) met zuurkool, krentjes, mosterd & ‘n beetje honing
Rode bietjes, gekookt eitje, amora mayo en veldsla met of zonder spekjes     
Fenegriek* geitenkaas met tomatenrelish* en waterkers                                                                                  
Gegratineerde Fontina* met verse bladspinazie, gepofte knoflook en 
zongedroogde tomaatjes
Aubergineburger met ’n tapenade van gele paprika, feta en pistachenootjes  
Viskoekjes van makreel & aardappel met peterselie  en ‘n sausje met augurk         

Bagels   

Banano:         banaan, pecannoten, Golden syrop, roomboter & kaneelsuiker                    
Vis:         gerookte zalm met citroen-dille roomkaas, waterkers en ‘n uitje                                                                 
Kaas:         jong belegen kaas met ’n eitje, beetje mayo en bieslook                                                  
Noir:         Boudin noir*met ‘n appeltje en uienchutney                        
Turkie:         gerookte kalkoenfilet met gegrilde spekjes, tomaat en mayo                        
                                    

Panini van de grill   

Zwam:       oesterzwam met Taleggio*, verse spinazie en truffelolie                                                              
Coppa:       Coppa ham met Gorgonzola en gedroogde vijgen                                             
Fontina:       venkelsalami met Fontina* en ingemaakte gegrilde rode paprika   
Chorizo:       chorizo, witte bonen-knoflook crème, venkel en koriander                                      

Salades, soepen en andere gerechtjes..

Tomaten /paprika met geitenkaas    
Keuze uit 2 versgemaakte soepen, waarvan 1 vegetarisch (zie bord) 
Huisgemaakte, hartige taart met kleine salade (zie bord)                                  
Tortilla van ei, ui en aardappel met aioli                                                             
Wisselend warm gerechtje..   (zie bord)                                                            
Salade van de dag..   (zie bord)                                                                        
Kleine groene salade met venkel, honingtomaat, zonnebloempitjes en rode ui                                                                  

De hele dag verkrijgbaar  

Hartige hapjes

Wiecks droogworstje met brood en mosterd                                                                                        
Geroosterde kikkererwten
Bordje Coppa* ham met geroosterd brood en witte bonen-knoflook crème                                                                                           
Blikje vis uit Lissabon, geserveerd met brood                                                  
(keuze uit o.a.: makreel, octopus, sardientjes, tonijn, mosselen, inktvis) 
Gemarineerde olijven met pit     
Nootjes; diverse smaken (zie bar)                                                                    

Zoet

Huisgemaakte spelt muesli-koek    
Vlaai van Mathieu Hermans*   (zie vitrine)                                                               
Cake van de dag                                                                                                 
Homemade Brownie                                                                                           

Zondagse Drankjes  

Verse jus d’orange                                                                                              
Verse jus d’orange met kefir*                                                                              
Huisgemaakte muntlimonade                   glas / karaf
Warme anijsmelk
Verse gemberthee met honing                                                                           
Zoethout-thee
Verse munt-thee
Carajillo  ( zoete koffie met Spaanse brandy )                                                              
Warme chocolademelk met bruine rum en slagroom
Hot toddy ( Ierse wintercocktail met whiskey, honing en citroen )

Bio - Perensap 
Capri Sonne ( het ouderwetse drinkzakje )                                                                      
Spezi ( cola – limonade mix )                                                                                          
Wostock ( peer/rozemarijn limonade )                                                                                                                                                                        
Almdudler ( Alpenkruiden limonade uit Oostenrijk )                                                   
Lemonaid ( heerlijke limoen limonade, 100% fairtrade! )                                             
ChariTea Green ( groene ijsthee met gember, zonder prik )                                     
Rabarberlimonade ( bio limo uit Berlijn )                          
Proviant Apfelschorle ( duitser dan Duits )                                                                                                     
Club Mate ( energiedrankje met mate-extract )                                                            
Uerige Fassbrause ( gebrouwen limonade, vlierbes of rabarber ) 
Bundaberg ginger beer  
Flensburger Malz ( caloriearm en alcoholvrij..!  )
Bitburger Radler 0%  

                                       

                   
   

1,00
3,60
4,50
5,90 / 7,50
2,50
3,80
5,40
4,50
3,90
4,80
0,80

6,90
6,80
6,80
6,90
6,90 / 6,60
6,80

6,80
6,80
6,90

7,10
7,80
7,30
7,80
7,90

7,90
8,40
8,40
8,30

5,50
dagprijs
6,50
4,90
dagprijs
dagprijs
8,50

5,50
4,80
10,50
6,00

4,80
2,80

3,60
3,90
3,20
3,70

3,20
3,50
3,50 / 11,50
3,50
3,40
3,50
3,20
4,40
5,80
5,90

2,80
2,20
3,50
3,80
3,70
3,70
3,80
3,70
3,70
3,70
3,90
3,90
3,80
3,60

De Dikke van Zondag                   

Gojibes:         een van de gezondste bessen ter wereld....
Fontina:         zachte, strogele kaas met een licht zoete, nootachtige smaak
Bananabread:        bananenbrood... huisgemaakt met eigen bananen
Fenegriek:        fenegriekzaad geeft een walnootachtige, kruidige smaak 
Taleggio:        herfst / winter kaas, van koemelk uit Lombardije
Tomatenrelish:        soort van zoet-zure tomatenmarmalade
Coppa ham:        voor deze ham gebruikt men de nek v/h varken
Kefir:         dikke, vloeibare en gefermenteerde melkdrank
Rillette van eend:        in vet smoren, daarna ermee vermengen, dan laten stollen
Boudin noir:        gerookte bloedworst
Livar:         hét scharrelvarken uit Limburg
Cornichons:        de kleinste augurkjes ter wereld
Scheuf:                kunstkenner, bon vivant, stripfiguur
Mathieu Hermans:      beste vlaaienbakker van Maastricht!
Mick Jagger:        man met grote mond
Zondag:         meest bijzondere dag v/d week

Vis:         gerookte zalm met citroen-dille roomkaas, waterkers en ‘n uitje                                                                 
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