Ontbijt 8:00 tot 10:00
15,Keuze uit croissants, diverse vers gebakken
broodjes, kaas, vleeswaren, eitje, zoet beleg,
fruit, koffie, thee, jus d’orange en meer.

Auberge A gen Kirk
Rijkelijk belegde broodjes/wraps 10,Keuze uit bruin/wit/spelt/glutenvrij/wrap
Vieze varkens worden niet vet
Warme kuusj met huisgemaakte
mosterdhoningsaus en tijm

Dat geeft de burger weer moed
Runderburger of vegaburger met gegrilde
groenten en Farmhouse cheddar
De koe bij de horens vatten
Carpaccio, rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Als een kip zonder kop
Gerookte kip, avocado, tomaat, sla,
pijnboompitten en mosterd-mayodressing

De kaas niet van je brood laten eten
Gegrilde camembert, uitjes, appels en spekjes

Er zwemmen meer vissen in de zee
Sockeye zalm, roomkaas, rucola, dille en uitjes
Sla ik je aan de haak?
Salades met Anna’s knoflookbrood

12,50

Gerookte kip, eikenbladsla, avocado,
pijnboompitten met mosterd-mayodressing
Tonijn, sardientjes, gekookt ei, veldsla,
kappertjes, tomaat met dille-mayodressing

Camembert, rucola, appel, ui, walnoten met
appelstroopdressing

Een kind kan de was doen
Broodje met kaas of vleeswaren of zoet
Kleine tosti ham/kaas - broodje kroket

3,50
5,-

De liefde van een man gaat door de maag
Huisgemaakte warme gerechten met een
kleine salade
Lasagne met rundergehakt en groenten
12,50
Quiche met gerookte zalm en groenten
12,50
Pasteitje kipragout
10,Pasteitje champignonragout
10,-

Als warme broodjes over de toonbank
Broodjes bedacht door en voor de hongerige
scholier

Croque Gijs 10,50
Gerookte sjink, kaas, ei op wit brood met wat
friet & salade ernaast

Tosti Noor 9,50
Tonijnmoot, kappertjes, tomaat, uitjes met een
laag cheddar tophat op bruin of wit brood
Broodje Sem 8,50
Twee dikke plakken boerenbruin, twee
kroketten en mosterd

Kijk bij ons op het krijtbord
voor gerechten buiten de kaart

Auberge A gen Kirk
Voor ieder wat wils: de hartige trek en de
zoetekauw
Van de bovenste plank
14,Plankje Limburgse/Belgische kaas
Geitenkaas van Sjevraoje uit Eijsden,
Hervekaas (Limburgse stinkkaas) en een
verrassingskaasje. Geserveerd met Anna’s
knoflookbrood, olijven en appelstroop
Plankje ‘kuusj’ van varkenshoederij
Mechelen
Droge worst met walnoot, ovenspek,
Limburgse pastei geserveerd met Anna’s
knoflookbrood, boter en mosterd

Onze snacks komen uit de airfryer en zijn
heerlijk krokant en wat minder vet. Om je
vingers bij af te likken !
Vlinders in je buik
Nacho’s met ui, pepers en cheddar
Focaccia met olijven, paprika en ui
Flammküchen met spek en ui
Puntzak zoete aardappelfriet met
huisgemaakte tijmknoflookmayonaise
Bitterballen, zes met zacht gegaard
rundvlees en mosterd

5,7,7,5,6,-

Water bij de wijn doen
Martinus, de prijswinnende wijngaard van
Vijlen, heeft heel veel lekkere wijnen. Voor u de
drie bergdorpjes op de kaart, andere wijnen
kunnen om de hoek bij de wijngaard zelf
geproefd worden of bij ons op bestelling.
Bergdorpje rood, wit of rosé

4,95

Bier van eigen bodem
De historische brouwerij in Maastricht is
weer in gebruik genomen en brouwt o.a. weer
Maltezer, een van de eerste speciaalbieren
in Nederland (1954).
Brouwerij Rolduc is gevestigd op het
eeuwenoude abdijcomplex Rolduc in Kerkrade:
bijzondere bieren van een bijzondere locatie.
Stadsbrouwerij Maastricht
4,95
De royale Martinus Hoppy blond 5,4%
De dorstige Lambertus Belgisch blond 5,5%
De Maltezer Amber 6,5%
De avontuurlijke Gérard West coast IPA 7%
De krachtige Victoria 4-granen tripel 8,9%
Brouwgilde Abdij Rolduc
4,95
Blonde non 8% bloemig en fruitig blond
Broenge pater 7% zwaar donker bier
Kloëster IPA verfrissende IPA
Kolsje Jong 5,5% bovengistend blond
Rolduc blond abdijbier met zoethoutaroma
Rolduc dubbel bovengistend abdijbier
Rolduc tripel aroma’s van geel fruit

Château Neubourg 5,5%
Superieur pils
La Trappe 6,5% zacht blond
La Trappe tripel 8% moutig
Gerardus blond 6,5% bitter
Gerardus dubbel 7% zuur/kruidig
Gerardus tripel 8,5% lichtzoet
Bieren van de buren
Orval amberkleurige trappist 6,2%
Lupulus blond tripel 8,5%
Duvel krachtig blond 8,5%
Aubel blond 6,5% kruidig
Aubel tripel 9% kruidig
VEDETTE

3,85
4,50
4,50
3,85
3,85
3,95

5,20
5,20
4,20
5,50
5,50

Kijk voor onze tapbieren en dranken van het
moment op het krijtbord

Onze koffie en thee komt van Corio
koffiebranderij uit Heerlen, dat is straffe
koffie en andere thee!

Auberge A gen Kirk

Wij bakken alles behalve de vlaai zelf en
houden van experimenteren: kijk op het bord
wat we nog meer hebben gebakken
Zoete broodjes, cake en taart
Carrot cake
Caramel cheese cake
Nunke vlaai van bakker Notermans
Brownie
Muffin appel/kaneel
Kaneelbroodje
Bosbessenbroodje
Kardemombroodje

4,50
4,50
4,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Diverse thee
2,40
Queen of roses
Rozenthee met een zacht zoet vanille aroma.
Amaretto
Aromatische thee met een vleugje amandelen.
Gember Limoen
Frisse groene thee met citrusvruchten, pittige
gember, kaneel en wortel.
Lady
Geurige Earl Grey met citrus en bergamotolie.
Berry Kiss
Rooibosthee met cranberry, zwarte bessen,
rode bosbessen en frambozen.
Malibu Cola
Alcoholvrije thee met appel, kokos,
rozenbottel, citrus, hibiscus en korenbloem.
Huisgemaakte limonades met of
zonder prik
3,50
Munt met citroen
Gember met een vleugje chili
Sinaasappel schijfjes
Komkommer en een vleugje munt
Limoen en colakruid
Ice tea kardemom, citroen en ahornsiroop

Koffie
Decafé
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Caramel Macchiato
Cafè Latte
Verse muntthee

2,40
2,40
2,40
2,60
2,60
3,25
2,60
3,50

Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola zero
7-up free
Rivella
Orangina
Green tea fuze
Tonic
Spa rood
Spa blauw
Appelsap
Jus d’orange
Chocomel warm of koud
Glas diksap

2,40
2,40
2,40
2,40
2,50
2,40
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50
2,50
2,-

Alcoholvrij
Amstel Radler 0.0%
Grolsch IPA 0.0%
Grolsch wit 0.0%

3,25
3,25
3,25

Mocktails
4,Alcoholvrije cocktails 0.0%
Orange zip pompelmoes, sinaasappel
Appelcocktail met druiven en limoen
Virgin Mojito munt, limoen, tonic
Bloody Mary tomatensap, tobacco

