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Warme dranken
Koffie (geserveerd met een koffietikje) 2,10  

Decafé 2,10

Cappuccino 2,25 

Koffie verkeerd 2,40

Latte Macchiato 2,75

Latte Macchiato met siroop naar keuze 3,25

Espresso 2,10 

Koffie Karin 2,25

Irish koffie 4,25

Speciale koffies 
Cafe Brulee  3,25 
De verleidelijke smaak van karamel vermengt zich 
met de zachtheid van vanille onder een dak van 
slagroom en een huisgebakken kletskop. 

Cafe  ZoemZoem  3,25 
Zoemend lekker: een kom geurige espresso  
met veel melk en honing. 

Apple Threat Pure koffie 3,25 
Gemalen kaneel, volle melk en… appel natuurlijk!

Nutty Nitty-Gritty 3,25 
Geef toe aan het zoete verlangen naar koffie  
met hazelnoot, hete volle melk en nougatine. 

Thee  

Tea by frank & paul

Breakfast boost  2,10
Mengeling van verschillende kwalitatieve zwarte theeën uit 
Sri-Lanka, India en China. De verkregen mengeling geeft een 
thee in perfecte harmonie met een krachtige smaak. Thee 
voor de ochtend, maar die zeker niet zal ontgoochelen als 
“afternoon tea”. Trektijd: max 5 min.

Very berry 2,10
Vruchtenthee samengesteld met rozenbottel, hibiscus, stukjes 
appel, sinaasappel– en citroenschil, stukjes aardbei en blauwe 
bosbessen. Deze thee bevat geen theïne of cafeïne en kan heel 
de dag en avond gedronken worden. Trektijd: mag doortrekken 
tot max. 6 min.

Early grey 2,10 
Mengeling van verschillende Ceylon theeën, geparfumeerd 
met olie uit de bergamotpeer. Thee voor namiddag en avond. 
Trektijd: 5 min.

Lovely lemon 2,10 
Zwarte thee uit Sri-Lanka met toevoeging van stukjes 
citroenschil en citroenaroma. Trektijd: max 5 min.

Bad weather 2,10
Mengeling van o.a. stukjes appel, sinaasappel, rozebottel, 
kaneel en steranijs. Voor bij de kachel op winterse dagen. 
Trektijd: max 5 min.

China green yunnan 2,10 
Een hoogwaardige groene Chinese thee uit het hooggebergte van 
de provincie Yunnan (2000m) met een vol en intensief aroma. 
Trektijd: 5 min.

Flower power 2,10 
Deze thee bevat enkel de gele, middelste knopjes van de 
kamillebloemen voor een lichtere, meer delicate smaak.  
Kamille staat sinds de tijd van het Oude Egypte bekend  
om zijn kalmerende eigenschappen. Trektijd: max 5 min.

Verse gember-  
of muntthee 2,50

Warme Chocomel
Warme Chocomel  2,25

Warme Chocomel met een toef slagroom 2,75 

Warme Chocomel met Rum 4,15

Klein Geluk Chocomel  4,75 
Geserveerd met “Klein Geluk” likeur en een toef slagroom

Schrobbelaar Choco 4,75
Warme chocomel met Schrobbelaar en een toef slagroom

Warme Chocomel met een siroop naar keuze 2,75

IJs
Coupe Sjlaag van de Meule 6,50
Yoghurt amarena- yoghurt -vanille ijs met topping 
en een toef slagroom

Coupe Amuzementje 6,50
Hugo Prosseco -citroen-sinaasappel ijs, 
vers fruit en een toef slagroom

Coupe Twiefelaer 6,50
3 bolletjes naar keuze, topping en een toef slagroom

Coupe Klein Geluk 6,50
Sinaasappel-chocolade – vanille ijs met  
Klein Geluk Likeur en een toef slagroom

Coupe Meuleberg  6,50
Aardbeien-vanille ijs met verse aardbeien  
en een toef slagroom

Coupe De Meinweg 6,50
4 noten- stracciatella -koffie ijs met topping  
en een toef slagroom

Coupe De Oetsjpanning 6,50
Coockie – caramel – vanille ijs met topping  
en een toef slagroom

Healthy 
tip!

“Oetsjpanning De Meuleberg, ook voor uw 
feest, vergadering, lunch, diner en koffietafel. 

We organiseren het graag voor u!”

deMeuleberg.nl



Al onze broden, panini, vlaaien en 
koekjes worden in onze eigen oven 
vers voor u gebakken!

Soep 
Gezonde huisgemaakte soep vanaf 5,25
Geserveerd met Bassies brood, vraag aan de  
bediening welke soep vandaag op het menu staat  

Bassies brood
Blijf fit en gezond: roggenbrood uit eigen 
oven. boordevol lijnzaad, zonnebloempitten, 
gepureerde rozijnen, haver en vitaminen!

Gezond 6,75

Tonijn 7,15

Serranoham 8,50

Panini van de grill 
Onze panini worden met huisgemaakt 
Focaccia brood bereid; laat u verrassen!

Panino Ham/Kaas  5,50 

Panino Hawaï 5,75
Ham, kaas en ananas 

Panino Wiek 6,50
Brie, honing en pijnboompitten 

Panino Meuleberg 7,50
Kip, spekjes, champignons en crème fraîche

Boerenpanino 6,50
Ham, kaas en een gebakken ei

Panino Toscane 7,50
Pesto, salami, kaas, tomaat en rode ui

Panino Meinweg 7,75
Basilicum tomaten tapenade met Serranoham,  
geserveerd met rucola sla, olijven en oude kaas

Pannenkoeken 

Naturel 5,25

Warme kersen 6,50

Ananas 6,50

Chocolade 6,50

Ham 6,50

Kaas 6,50

Spek 6,50 

Vanille ijs 6,50 

Appel-kaneel-rozijntjes 7,00

Meuleberg (tomaat, spek, kaas en ui) 7,50 

Waldkornbol uit oven  
Met gebakken champignons, kip en spekjes,  8,50 
gegratineerd met kaas

Voor de lekkere snack trek  
Frietjes met 1 of 2 snacks en salade  7,25
Keuze uit kroket, viandel, frikadel 
of frikadel speciaal

Mexicano  7,45 
Met huisgemaakte zigeunersaus en frietjes

Extra kommetje salade of frites 3,00

Mayo/curry 0,50

Kids only 
Kindermenu 4,25
Frietjes met frikadel, kroket of kipnuggets

Bakje appelmoes 0,60

Borrelhapjes
Portie bitterballen (9 stuks) 4,25

Portie gemengde snacks (9 stuks) 4,60

Meuleborrelplank vanaf 6,50
Lekker voor bij een speciaal 
biertje of een glas wijn, met o.a.:  
Serranoham, augurkjes, tapenade,  
brood en nog veel meer lekkers!

Hoofdgerechten 
Bij grote drukte kunnen deze gerechten 
pas v.a. 16.30  uur besteld worden

Schnitzel 12,75 

Saté  15,50
Van zelf gemarineerde varkenshaas en kroepoek

Limburgs “Zoervleis” 13,50 
Uiteraard omi Moeke ’s recept

Zalmmoot 15,50
Geserveerd met een vis groentesaus  en rösti’s

Spare ribs 14,75
Ca. 300 gr met bot

Meuleburger  14,50
Geserveerd op brood uit eigen oven; laat u verrassen

Bij de menu’s kunt u kiezen voor een saté-, zigeuner- of 
champignonroomsaus. Onze borden worden standaard 
opgemaakt met vers gemengde blad-sla, rauwkost en 
frites. Tevens is er de keuze om de frites te vervangen 
door aardappelkroketjes of rösti’s. Heeft u een allergie? 
Vertel het aan één van onze teamleden en we houden er 
rekening mee!

De zoete verleiding van 
Limburgse vlaai
Vraag naar ons eigengebakken assortiment 

Per punt  vanaf 2,25 

Slagroom 0,50

Karin’s
tip!

Topper!


