G�bak

W�l��m

Brasserie ‘t Maedje
maedje
(het; o; meervoud: maedjes)
1 meisje, (zuid- limburgs dialect)

meis·je
(het; o; meervoud: meisjes)
1 kind van het vrouwelijk geslacht
2 nog niet volwassen vrouw
3 verloofde, vriendin
4 (in samenstellingen) helpster,
vrouwelijke bediende: kantinemeisje, winkelmeisje

meid
(de; v; meervoud: meiden; verkleinwoord: meidje of meisje)
1 dienstbode
2 (waarderend) meisje, (jonge) vrouw: het is een aardige meid

Wafel
Wafel Slagroom
Wafel Warme kersen & slagroom
Wafel Warme kersen, ijs & slagroom
Wafel Vers fruit, ijs & slagroom
Limburgse Vlaai Diverse vlaaien, vanaf

K���ne ���k
Bitterballen

5 ,50

10 st.

10 st.

Met mosterd

Borrelplankje

tot 17uur

6 ,00

Geserveerd met stokbrood

L��ch

Broodje Val-Dieu

Gesmolten Val-Dieukaas, rucula,
pijnboompitten & honing

9 ,00
9 ,50

Broodje kaas

7 ,00

Broodje gezond

8 ,50

Broodje kipkrokant

9 ,00

Kaas met rucola

Ham, kaas, ei, komkommer, tomaat

Kipfilet, rucola, mosterd-dolle dressing

Broodje gerookte zalm
Gerookte zalm, rucola, ui
& mosterd-dille dressing

Broodje caprese-parma

Parmaham, mozarella, tomaten, rucola
pijnboompitten, balsamico

Broodje carpaccio

Carpaccio, Parmezaanse kaas, rucola,
pijnboompitten

Brood met 2 kroketten

Rundvleeskroketten, volkorenbrood, mosterd

9 ,50
9 ,50
9

,00

tot 17uur

Geserveerd met friet & salade
Limburgs Zuurvlees

16 ,50

Kipsaté

15 ,50

Hammetje

16 ,50

Vega Hamburger

15 ,50

Schnitzel naturel

15 ,50

Schnitzel saus

19 ,00

Vis van de dag

dagprijs

Van Slagerij Nuijts

Beenham, champignonsaus

Uitsmijter

8 ,00

12 - Uurtje

10 ,00

Soepje naar keuze, 1 snee met uitsmijter,
1 snee met kroket

S�lad��

15 ,50

Salade carpaccio

15 ,50

Salade gerookte zalm

Gerookte zalm, gemengde sla, cherrytomaten,
rauwkostmix, ui, gekookt ei, pijnboompitten,
mosterd-dille dressing

Salade geitenkaas

Warme geitenkaas, gemengde sla, cherrytomaten,
rauwkostmix, pijnboompitten, honing

V��r����cht��

15 ,50

15

Frietjes met snack

6 ,50

Frietjes met kipschnitzel

7 ,50

Tosti

6 ,50

Slagroom, smarties

D�������
Lava cake

7 ,50

Coupe Dame Blanche

7 ,50

Coupe hazelnoot

7 ,50

Coupe vers fruit

7 ,50

Coupe aardbei

7 ,50

Coupe banaan

7 ,50

Coupe advocaat

7 ,50

Coupe kersen

7 ,50

Hoorntje

1 ,40

Chocolade lava cake, vanille ijs, slagroom

6 ,50

Caprese

6

,00

,50

Tomatensoep

5 ,50

Soep van de dag

6 ,00

Geserveerd met stokbrood

5 ,00

Ham, kaas, ketchup

Carpaccio

Mozarella, tomaat, basilicum,
pijnboompitten, balsamico

Poffertjes

,50

5

Geserveerd met brood, rucola, truffelmayo,
Parmezaanze kaas, pijnboompitten

K���
Keuze uit kroket, frikandel of kipfingers

Stokbroodje

Met diverse smeersels

Hamburger van de ‘Vegetarische Slager’,
broodje, tomaat, sla, mayonaise

Met peper- of champignonsaus

Salade Val-Dieu

Geserveerd met stokbrood

9 ,00

H�of�g���cht��
Gegrilde kipfilet, satésaus, geroosterde uitjes

Carpaccio, Parmezaanse kaas, gemengde sla,
cherrytomaten, rauwkostmix, pijnboompitten,
truffelolie

Keuze uit wit of bruin stokbroodje

Warme kip, champignons, paprika,
pittige ketjap marinade

Openingstijden
Donderdag t/m maandag 10:00-20:00
Dinsdag / woensdag gesloten

Soep van de dag

Geserveerd met stokbrood

Val-Dieu kaasje, gemengde sla, cherrytomaten,
rauwkostmix, pijnboompitten, honing

Broodje Pittige kip

043 – 311 85 40
info@brasserietmaedje.nl
www.brasserietmaedje.nl

6 ,00
6 ,00

Met diverse hapjes

B��o����

5 ,50

5 ,50

10 st.

Met mosterd

Vegetarische bittergarnituur

Tomatensoep

Volkoren brood, 3 spiegeleieren, ham, kaas

Met mosterd

Bittergarnituur

2 ,75
3 ,25
4 ,50
5 ,50
6 ,00
3 ,30

S�����

Vanille ijs, chocoladetopping, slagroom

Hazelnoot ijs, vanille ijs, notengarnituur,
hazelnoot topping, slagroom

Vanille ijs, vers fruit, slagroom

Aardbeien ijs, vanille ijs, slagroom
& verse aardbeien (seizoensgebonden)

Bananen ijs, vanille ijs, verse banaan,
chocolade topping, slagroom

Vanille ijs, advocaat ijs,
advocaat topping, slagroom

Vanille ijs of yoghurt-amarena ijs,
warme kersen, slagroom

Diverse smaken, per bol

