SUGGESTIES

vanaf 17.00

IMPERATORS PROEFBORD
Garnaaltjes | gerookte zalm | gerookte forel
charcuterie | tapenade | brood | olijfjes
17.50

VOORGERECHTEN
Huisgemaakte bloemkolensoep
zalmstukjes
5.75

Kalfsrosbief | zwezerikbitterballetje | salade | vinegraitte van champignons & sjalotjes |
brood
11.75

HOOFDGERECHTEN
Eendenborst | Aziatische wijze | noodles |
18.75

KALKOENSTEAK VAN DE GRILL
Tex Mex gekruid | zwarte bonen tortilla’s | smokey bbq-cocktailsaus | seizoensgroentes
17.00

Kalfsrosbief
Kalfsrosbief | zwezerikbitterballetje |
vinegraitte van champignons & sjalotjes | brood
Kalkoensteak
Tex Mex gekruid | zwarte bonen tortilla’s | smokey bbq-cocktailsaus

of
Duo vis
vis van het moment
Dessert van De Chef
of
Koffie met Likeur
29.75

3-GANGEN MENU

KLEINE STARTERS
3.75

CARPACCIO VAN RUND
huisgemaakte truffelmayonaise
croutons | pedano flakes |
sla | pitjes

Brood met diverse dips

10.50

Brood met huisgemaakte
kruidenboter
5.50

SALADE GEITENKAAS
appel | walnoten | spek

HOLLANDSE
GARNALENKROKETTEN
handgedraaid met salade
en cocktailsaus
10.50

ZALM TAARTJE
Taartje van gerookte zalm | garnaaltjes |
kroepoek van wasabi |
mosterdmayonaisesaus

8.75

SALADE SPEKJES
Gemengde sla | spekjes | champignons |
afgeblust in frambozendressing
8.75

WARME VOORAFJES

11.00

ESCARGOTS
in knoflookboter

HUISGEMAAKTE SOEPEN

6 stuks 8.75
12 stuks 15.00

Tomatencreme soep | paprika |
4.75

Limburgse mosterdsoep | spekjes

SCAMPIES
gebakken in knoflookboter

4.75

Gegratineerde uiensoep
5.25

VOORAFJES

10.50

EVENEMENTENKALENDER
afterwork borrel met heerlijke hapjes, wijnen
en gezellige muziek

after
work
aperiti�
vo

Aper

5 wijnen
5 gerechtjes
10 x gezelligheid

itivo

frida

y. 22

.09

-MMSFMAFFE
MOSSEL & SPARERIBS
FESTIJN
Jaarlijkse mossel-&spareribs avond
Onbeperkt mosselen of spare ribs eten voor
24,75
Vrijdag 13 oktober 19.00 uur

by Taste by kirsten
34.50 euro p.p. all.incl

MOSSELEN

IMPERATORS MIXED - GRILL
ongv. 300 gram
Gegrillde bief | varkenshaas | kip
Geserveerd met ratatouille,
2 sauzen | frites | salade
18.75

BEEF
BLANC BLUE BELGE BIEF
geserveerd met seizoensgroentes en
saus naar keuze:
truffelchampignons- peperuienspekjesaus of imperatorsaus
19.50

PORK
SPARERIBS
huisgemarineerde spareribs| knoflooksaus |
salade | frites

KALFSSUKADE
uienspekjessaus | seizoensgroentes
19.25

17.50

VARKENSHAASSATE
satesaus | salade | kroepoek | vers fruit | atjar
| frites
17.00

LIVAR SCHNITZEL
citroen | dag groente | frites
14.00

LIVAR SCHNITZEL
dag groente | frites | met saus naar keuze
* pepersaus
* truffelchampignon
* imperatorsaus
16.00

LIMBURGS STOOFPOT
Smakelijk stoofpotje rund,
bereid met donker bier
17.25

BIJLAGEN
Extra mayonaise | ketchup 0.60
Extra brood 2.00
Extra oerfriet 3.50
Extra salade 3.25
Extra saus 2.00
Extra champignons 2.50
Extra uien 2.50

HOOFDGERECHTEN

IMP - BURGERS

VEGANS

100% rundvlees 200 gram
Brioche broodje van de lokale bakker

VEGETARISCH GERECHT
van de dag
v.a. 14.75

ROYAL BURGER
Spek | sla | tomaat | augurk
gebakken uien | tomatenuiensaus |
oerfriet
13.25
OLD CHEESE BURGER
Spek | oude kaas | sla | tomaat |
gebakken uien | augurk |
smokey cocktailsaus | oerfriet
14.75

GEITENBURGER
Gebakken geitenkaas
uiencompote | brioche broodje |
salade | frites
14.75

SALADE GEIT
Gemengde sla | geitenkaas | appel |
walnoten
14.50

VOOR DE KLEINE IMPERATORS
KIDS MENU- kinderen tot 10 jaar
Frikandel | friet 6.50
Spareribbetjes 8.75 * duurt iets langer
Kipfilet 8.75
Bourgondische kroket 6.50
Extra gezond kinderportie warme groenten 2,00

