's Middags gezellig samen lunchen. Effe bijkletsen onder 't genot van een
lekker Limburgs hapje met een goed glas bier of mooie wijn. Ontdek
onze Limburgse heerlijkheden in onze lunchkaart. Er is genoeg om
van te genieten, achterover te zitten en u te laten verwennen.
Bij groepen vanaf 6 personen vragen wij u om de keuze te beperken
tot slechts 4 verschillende lunchgerechten. Alvast bedankt!

“Bourgondisch genieten onder een deken van Limburgse gastvrijheid”

Lekker warm
Tantes Angus Burger

Poetes
€17,95

Kempenlander Angus burger, buikspek van ‘Kuusj’,
sla, tomaat, augurk, uien konfijt, mosterdsaus,
brioche broodje van Starmans en oma’s verse friet.
Met kaas? + €1,00

Truffelburger

€18,95

Kempenlander Angus burger, tomaat, rucola,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, Waldkorn
broodje van Bakker Starmans en Oma’s verse friet

Van Holtkamp kalfskroket

€11,95

2 van Holtkamp kalfskroketten geserveerd op boerenlandbrood met Limburgse mosterd en garnituur.
Of met Oma’s verse friet? + €2,00

Van Holtkamp garnalenkroket

€13,95

2 van Holtkamp garnalenkroketten geserveerd op
boerenlandbrood met citroenmayonaise en garnituur.
Of met Oma’s verse friet? + €2,00

Van Holtkamp kaaskroket

€11,95

2 van Holtkamp kaaskroketten geserveerd op boerenlandbrood met een rode-uiencompote en garnituur.
Of met Oma’s verse friet? + €2,00

Pasteitje

€11,95

Huisgemaakt kippenpasteitje met champignons
en garnituur.
Of met Oma’s verste friet? + €2,00

€11,95

Ouderwets Limburgse bloedworst van ‘Livar’ met
spek, gebakken appeltjes, warme stroopsaus en
noten-rozijnenbrood van bakker Starmans uit Eys.

Broodjes
Keuze uit wit rustiek stokbrood of
bruin boerenlandbrood

Carpaccio

€13,95

Ossenhaas van het Blanc Bleu Belge rund, rucola,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en
truffelmayonaise.

Gezond

€10,95

Belegd met ham van de ‘Kuusj’ en/of jong belegen
kaas, honing-mosterddressing en verder alles wat
gezond is.

Limburgse brie

€10,95

Brie, walnoten, rucola, honing-mosterdressing
en garnituur.

Tonijnsalade
Huisgemaakte salade van tonijn met
cocktailsaus en garnituur.

Neptunes
Gerookte zalm, forel uit Mechelen en een
huisgemaakte krab-garnalensalade met
cocktailsaus, wasabi-creme en garnituur.

De gerechten op onze lunchkaart kunnen tot 16.30 uur besteld worden!

€10,95

€12,95

Lunchplankjes
Bie de Tantes vlees plank

€13,95

Boerenlandbrood belegd met carpaccio, rucola,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en
truffelmayonaise, één van Holtkamp kalskroket en
een klein mosterd soepje met ‘Kuusj’ gehaktballetjes.

Bie de Tantes vis plank

€13,95

Boerenlandbrood belegd met tonijnsalade en
garnituur, één van Holtkamp garnalenkroket
met citroenmayonaise en een klein knolselderij
soepje met gerookte forel uit Mechelen.

Bie de Tantes vegetarische plank

€13,95

Boerenlandbrood belegd met tomaat, mozarella,
pesto, rucola, pijnboompitten en zongedroogde
tomaat, één van Holtkamp kaaskroket met een
rode-uiencompote en een klein knolselderij soepje.

Limburgse tapas

€19,95

Diverse soorten kaas, vlees en vis uit de streek
met Limburgse mosterd, stroop en notenrozijnenbrood van Bakker Starmans uit Eys.

Gezellig samen lunchen. Effe bijkletsen
onder 't genot van een lekker Limburgs
hapje met een lekker glas bier of mooie wijn.

Eitjes op bruin boerenlandbrood
Spek en ei

€9,75

Gebakken spek met omelet, stroop en garnituur.

Uitsmijter ham en/of kaas

€9,50

3 scharreleieren met ham van de ‘Kuusj’ en/of
jong belegen kaas en garnituur.

Uitsmijter spek en/of kaas

€9,50

3 scharreleieren met spek en/of kaas en garnituur.

Vegetarische omelet

€9,50

Omelet met kaas, ui, paprika, champignons,
tomaat en garnituur.

Wraps
Gerookte zalm

€11,95

Tortilla met gerookte zalm, heksenkaas, spinazie,
rode ui, cocktailsaus en garnituur.

Tikka kip

€11,95

Tortilla met tikka kip, sla, rode ui, duuvelkessaus
en garnituur.

De gerechten op onze lunchkaart kunnen tot 16.30 uur besteld worden!

Grilled Sandwiches
Grilled Cuban

€12,95

Huisgemarineerde ‘Kuusj’, mosterd, augurk,
cheddar en chipotlemayonaise.

Philly Cheese Steak
Ribeye, uien, cheddar en duuvelkessaus.

Beef Teriyaki

€12,95
€12,95

Ribeye, uien, paprika, taugé en teriyakisaus.

Caprese

€10,95

Mozzarella, tomaat, rucola, crème di balsamico
en groene pesto.

Limburgse Brie

€11,95

Brie, buikspek van ‘Kuusj’en honing-mosterddessing.
Vegetarisch zonder buiksprek? €10,95

Tuna Melt
Huisgemaakte salade van tonijn, rode ui,
cocktailsaus en jong belegen kaas.

€11,95

Wij maken met alle plezier uw broodje of
grilled sandwich op glutenvrij brood
voor een meerprijs van €0,50.

Hoofdgerechten
Blanc Bleu Belge Kogelbiefstuk

€22,95

Dit mals stukje vlees uit de Limburgse heuvels
wordt geserveerd met pepersaus, salade,
Oma’s verse friet en mayonaise.

Zuurvlees ‘van de Tantes’

€18,95

Zuurvlees op Limburgse wijze van het Blanc
Bleu Belge rund. Geserveerd met salade, Oma’s
verse friet en mayonaise.

Deel foto’s van ons eten/drinken
op Facebook of Instagram met de
hashtag #biedetantes of tag onze
pagina. Wij delen graag jouw foto’s
op onze kanalen! Ook kan je op
onze kanalen kijken om een indruk
van onze gerechten te krijgen!

#biedetantes

De gerechten op onze lunchkaart kunnen tot 16.30 uur besteld worden!

Voor de boefjes t/m 14 jaar

Huisgemaakte soepen
Uiensoep
Gegratineerde uiensoep.

Mosterdsoep
Met gehaktballetjes van ‘Kuusj’.

Knolselderijsoep
Met gerookte forel uit Mechelen.

€7,25

Sneetje Boerenlandbrood bruin

€7,50

Sneetje Boerenlandbrood bruin

€7,50

Pannenkoek

Met een kroket en mayonaise

€4,95

Met ham van de ‘Kuusj’ en/of jong belegen kaas.

Met stroop en poedersuiker.

Zonder forel? €7,25

€5,95

€5,95

Frikandel, kipnuggets of bitterballen €5,95
Met frietjes, mayonaise en appelmoes.

Voor allergenen informatie kunt u
onze medewerkers raadplegen en
wij zullen dan ons best doen om uw
wensen in te vullen. Gelieve er
rekening mee te houden dat gerechten
aangepast zullen zijn.

Maaltijdsalades
Neptunes

Al onze salades worden geserveerd met bruin
boerenlandbrood en boter.
€18,95

Gerookte zalm, forel uit mechelen, garnalenkrabsalade en garnituur met cocktailsaus en
wasabi crème.

Ceasar
Gepaneerde kip, croutons, little gem,
ceasardressing en garnituur.

De gerechten op onze lunchkaart kunnen tot 16.30 uur besteld worden!

€16,95
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