
WARME LUNCH 
(te bestellen van 11.30 - 16.30 uur)

LIMBURGER
Sappige hamburger van rund op een brioche broodje, met 
gekaramelliseerde ui, BBQ-saus, kaas en crispy bacon, geserveerd 
met friet en salade | 18,5

ZOERVLEISJ 
Traditioneel Limburgs stoofvlees-gerecht van varkensvlees, 
geserveerd met friet en knapperige salade | 18,5

VEGETARISCH GERECHT VAN DE CHEF   * 
Vegetarische paella, rijk gevuld met kikkererwten en groenten | 17

BOERENOMELET
Omelet met verschillende seizoensgroenten, spek en kaas, 
geserveerd met garnituur, brood met boter en 
Limburgse stroop | 12,5

UITSMIJTER
Houthakkersbrood (wit of bruin) met slagersham, jonge kaas, 
3 spiegeleieren en garnituur | 10

SOEPEN 
(te bestellen van 11.30 - 21 uur)

Geserveerd met brood en boter (kruidenboter + 1)

HUISGEMAAKTE GEGRATINEERDE UIENSOEP | 8
HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP MET CRÈME FRAICHE | 7  *
SOEP VAN HET SEIZOEN (vraag ernaar bij de bediening) 

BROOD 
(te bestellen van 11.30 - 16.30 uur)

Keuze uit wit of bruin Houthakkersbrood

BROOD MET RUNDER CARPACCIO 
Truffel crème, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, rucola sla 
en gemengde pitten | 12,5

BROOD MET HUISGEMAAKTE TONIJN SALADE 
Gemengde sla, zoetzure komkommer, gemarineerde tomaat en 
kappertjes | 11,5

TOSTI MAIKE  
Open tosti met warme brie, peer, walnoten, Limburgse honing 
en rucola | 10,5

BROOD GEZOND 
Sjalotten mayonaise, slagersham, jonge kaas, gekookt ei, 
tomaat en komkommer | 10

BROOD MET KROKETTEN 
2 Rundvlees kroketten met Limburgse mosterd | 10  

CROQUE MADAME
Luxe tosti met ham en gesmolten kaas op rustiek wit brood, 
daarop een spiegelei, met ketchup en garnituur | 9,5

CROQUE MONSIEUR 
Luxe tosti met ham en gesmolten kaas op rustiek wit brood 
met ketchup en garnituur | 9

BROOD MET HUISGEMAAKTE EIERSALADE  
Gemengde sla, eiersalade en bieslook | 8
 

MAALTIJD SALADES 
(te bestellen van 11.30 - 21 uur)

Geserveerd met brood en boter (kruidenboter + 1)

VIS SALADE                                                                                                      
Limburgse forel, gerookte zalm, ansjovis, krokante 
scampi’s en inktvisringen, geserveerd met huis gemarineerde 
zoetzure komkommer en kappertjes | 18                                                                                                      

SALADE HAM EN MELOEN
Frisse combinatie van gedroogde Limburgse Heuvelland ham 
en meloen, met balsamico stroop en gebakken walnoten | 17

SALADE KIPFILET
Geserveerd met onze huisgemaakte mosterd-dille dressing, 
gekookt ei, gemengde pitten en truffel crème | 16

ZOMER SALADE  *
Gemengde soorten sla met courgette, artisjok, Limburgse 
mozzarella balletjes, huis gemarineerde olijven en 
zongedroogde tomaat | 16
 

PER PERSOON APART AFREKENEN IS NIET MOGELIJK. 

U ONTVANGT ÉÉN REKENING PER TAFEL/RESERVERING.

LUNCHPLANKJES 
(te bestellen van 11.30 - 16.30 uur)

LUNCH COMPLEET 
Soep van het seizoen, kleine salade, verschillende soorten brood, 
proeverij van huisgemaakte tonijn- en eiersalade, spiesjes van 
tomaat/mozzarella en ham/meloen en een klein dessert | 15

12-UURTJE
Soep van het seizoen, rundvlees kroket met Limburgse mosterd, 
uitsmijtertje, op Houthakkersbrood (wit of bruin) | 13,5

DESSERTS 
(te bestellen van 11.30 - 21.30 uur)

KAASPLANKJE                                                                                                                    
4 soorten kaas, Limburgse appelstroop, 
walnoten, druiven en vruchten-noten 
brood | 13                                                                          

HUISGEMAAKTE AARDBEIEN PARFAIT
Luchtige aardbeien parfait met een kern 
van onze huisgemaakte aardbei-rabarber 
jam, geserveerd met gemarineerde 
aardbeien | 9

DAME BLANCHE 
Bourbon vanille ijs, slagroom en warme 
chocoladesaus | 8,5

LUXE KOFFIE                                                                                                                        
Koffie naar keuze met verschillende 
lekkernijen | 8

HUISGEMAAKTE TIRAMISU
Het bekende dessert met een Limburgse 
twist, bereid met onze eigen koffie en 
Groeve likeur | 7,5

CRÈME BRÛLÉE
Bourbon vanille crème brûlée 
met een knapperig suikerlaagje | 7

ETEN ER KINDEREN MEE? VRAAG NAAR ONZE SPECIALE KINDERKAART! 

ZIN IN 
BORRELHAPJES? 

KIJK OP ONZE SPECIALE 
BORRELKAART

(te bestellen van 11.30-21.30 uur)

* deze kunnen ook op veganistisch wijze geserveerd worden



Bie de 
groeve

B R A S S E R I E

WWW.BIEDEGROEVE.NL
Gemeentebroek 15, 6231 RV Meerssen 
043 33 33 109, info@biedegroeve.nl 

PER PERSOON APART AFREKENEN IS NIET MOGELIJK. 
U ONTVANGT ÉÉN REKENING PER TAFEL/RESERVERING.

HOOFDGERECHTEN 
(te bestellen van 17-21 uur)

Tenzij anders vermeld geserveerd met aardappelgratin, 
gemengde seizoensgroenten en huisgemaakte saus naar keuze. 
Wilt u liever een ander bijgerecht, dan kan dat tegen meerprijs.

TOURNEDOS    
Malse biefstuk van runderhaas | 31                                                                                               

KALFSOESTER    
Malse roze kalfsoester | 25

VARKENSHAAS MEDAILLONS
Mooi gegaarde, in plakken gesneden varkenshaas | 21

GEGRILDE KIPFILET
Suprême gegrilde hoenderfilet uit de streek met een 
delicate en zachte smaak | 21

PASTA SCAMPI
Tagliatelle met gebakken scampi’s en speciale huisgemaakte 
saus van zongedroogde tomaat, geserveerd met rucola en 
Parmezaanse kaas | 21

KIPSATÉ     
Speciaal gemarineerde kipspies met huisgemaakte satésaus, 
friet, frisse salade en zoetzure komkommer | 19  

LIMBURGER      
Sappige hamburger van rund op een Brioche broodje, met 
gekarameliseerde ui en BBQ saus, kaas en crispy bacon, 
geserveerd met friet en salade | 18,5                                                                                       

ZOERVLEISJ      
Traditioneel Limburgs stoofvlees-gerecht van varkensvlees, 
geserveerd met friet en knapperige salade | 18,5   

SCHNITZEL VAN VARKENSVLEES 
Geserveerd met saus naar keuze, friet en salade | 18,5

VEGETARISCHE PASTA
Tagliatelle met groenten en saus van zongedroogde tomaat, 
geserveerd met rucola en Parmezaanse kaas | 18

VEGETARISCH GERECHT VAN DE CHEF  *
Vegetarische paella, rijk gevuld met kikkererwten en groenten | 17  

VIS VAN DE DAG
Wisselend visgerecht, vraag ernaar bij de bediening | dagprijs

SAUS NAAR KEUZE: 
ROMIGE CHAMPIGNON, 
STROGANOFF, PEPER, SATÉ, 
KRUIDENBOTER 

BIJGERECHTEN 
FRIET MET MAYO | + 4
AARDAPPELKROKETJES MET MAYO | + 4
AARDAPPELGRATIN | + 3,5
WARME GEMENGDE GROENTEN | + 3,5
GEMENGDE SALADE | + 3
BROOD MET KRUIDENBOTER | + 4,5
KRUIDENBOTER | + 1

DESSERTS 
(te bestellen van 11.30 - 21.30 uur)

KAASPLANKJE                                                                                                                    
4 soorten kaas, Limburgse appelstroop, 
walnoten, druiven en vruchten-noten 
brood | 13                                                                          

HUISGEMAAKTE AARDBEIEN PARFAIT
Luchtige aardbeien parfait met een kern 
van onze huisgemaakte aardbei-rabarber 
jam, geserveerd met gemarineerde 
aardbeien | 9

DAME BLANCHE 
Bourbon vanille ijs, slagroom en warme 
chocoladesaus | 8,5

LUXE KOFFIE                                                                                                                        
Koffie naar keuze met verschillende 
lekkernijen | 8

HUISGEMAAKTE TIRAMISU
Het bekende dessert met een Limburgse 
twist, bereid met onze eigen koffie en 
Groeve likeur | 7,5

CRÈME BRÛLÉE
Bourbon vanille crème brûlée 
met een knapperig suikerlaagje | 7

ETEN ER KINDEREN MEE? 
VRAAG NAAR ONZE 
SPECIALE KINDERKAART! 

VOORGERECHTEN 
(te bestellen van 17 - 21 uur)

Geserveerd met brood en boter (kruidenboter + 1)

PROEVERIJ VAN VOORGERECHTEN (MIN. 2 PERSONEN)
Kunt u niet kiezen? Kies dan voor een proeverij van onze 
voorgerechten met een klein soepje van het moment en 
een mandje brood met huisgemaakte kruidenboter en 
dips, lekker om samen te delen p.p | 14

SCAMPI’S UIT DE OVEN 
Black tiger scampi’s met knoflook olie en chilipeper, 
geserveerd met frisse salade | 13                                     

CARPACCIO VAN RUND   
Truffel crème, Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde 
tomaat en gemengde pitten | 12,5                     

VITELLO TONNATO
Rollade van kalfsmuis gevuld met huisgemaakte 
tonijnsalade, geserveerd met sla, zongedroogde tomaat, 
kappertjes en onze sjalotten mayonaise | 12

TOMATEN TARTAAR MET LIMBURGSE MOZZARELLA  *
Tartaar van tomaat met knoflook en basilicum, 
geserveerd met mozzarella van Limburgse buffel, 
rucola en balsamico stroop | 10,5

Liever een soepje als voorgerecht? 
Kijk bij de lunchgerechten op de achterkant.

VRAAG DE 
BEDIENING NAAR 
ONS WISSELEND 

3-GANGEN MENU

* deze kunnen ook op veganistisch wijze geserveerd worden


