Brood
Knoflook
Ciabatta | knoflook | boter
Kruidenboter
Breekbrood | huisgemaakt | kruidenboter
Deluxe
Bruchetta | knoflookbrood | kruidenboter

6,50
7,25
9,25

Voorgerechten
Carpaccio van rundvlees
Truffelcrème | portstroop | parmezaan | tuinbonen
Duo van vis
Zalmtartaar | forelmousse | mesclun | kappertjes | limoen
Scampi’s á la Henry
Gebakken | knoflookolie | sriracha | gembersiroop
Truffel risotto
Zwarte truffel | parmezaan | champignons
Champignons “tika masala”
Rode curry | coriander | lenteui

11,75
14,50

12,75
11,50
10,75

Soepen
Gegratineerde uiensoep
Spaanse ui | gegratineerd | kruidnagel
Huisgemaakte tomatensoep
Pomodori | basilicumolie | laurier
Soep van ’t moment
Vraag aan onze medewerkers

Voor de kinderen
Kung Fu Panda menu
Frikandel | frietjes | mayonaise | appelmoes | salade
Ice Age menu
Kroket | frietjes | mayonaise | appelmoes | salade
Minions menu
Kipnuggets | frietjes | mayonaise | appelmoes | salade
Nemo menu
Vissticks | frietjes | mayonaise | appelmoes | salade

Al onze voorgerechten, soepen en salades worden geserveerd met
ambachtelijk gebakken boerenbrood.

6,50
5,50
6,50

7,50
7,50
7,50

7,50

Maaltijdsalades
Henry
Ossenhaas | champignons | paprika | zwarte truffel | baked beans
Vis
Gerookte vis | zalm | paling | Hollandse garnalen | limoencrème
Val-Dieu
Val-Dieu kaas | champignons | noten | portstroop
Kip
Pikante kip | vers fruit | rode ui | gember
Scampi
Gebakken scampi | jalapeño | citroen | kappertjes
Gegrilde groenten
Pesto | knoflook | mosterddressing | basilicum

16,50
17,50
15,50
14,50
16,50
13,75

Pasta’s
Linguini Henry
Verse lintpasta | ossenhaas | paprika | champignons | tuinbonen
Linguini Scampi
Knoflook | chilipeper | room | verse groenten | rucola
Linguini zalm
Verse zalm | dille | vadouvan | peulvruchten | zwarte peper
Linguini vegetarisch
Gegrilde groenten | pesto roomsaus | knoflook | zongedroogde tomaat

16,50
17,50
16,50
13,50

Hoofdgerechten
Steak van het Belgisch Bleu rund (BBB)

21,75

Geweldig malse biefstuk (200gr) | verse groenten | sauskeuze pittige
pepersaus, champignonsaus, rode wijnsaus of kruidenboter
Entrecôte

23,50

Argentijnse runderlende (230gr) | verse groenten | sauskeuze uit een pittige
pepersaus, champignonsaus, rode wijnsaus of kruidenboter
Saté van varkenshaas

17,50

Gemarineerd | pindasaus | kroepoek | salade | atjar | gebakken uitjes
Schnitzel

16,50

Krokant jasje | varkensfricandeau | salade | sauskeuze
Wienerschnitzel

15,50

Krokant jasje | varkensfricandeau | salade | citroen
Zuurvlees (Traditioneel Limburgs gerecht)
Stoofpotje | zoetzuur | rundvlees | peperkoek | appelstroop | salade
Lees verder op de volgende pagina

14,75

Spareribs

18,50

Henry’s sticky marinade | honing | knoflooksaus | chilisaus
Waufsburger

17,50

BBB-rund | brioche | BBQ gegrild | spek | tomaten relish | rode ui
Zalm

20,50

Huidgebakken | verse groenten | witte wijnsaus | citroen
Roodbaars

19,50

Huidgebakken | verse groenten | saffraansaus
Chef’sauzen
pittige pepersaus | champignonsaus | rode wijnsaus | kruidenboter

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes en mayonaise

Desserts
Chocolademousse
Wit | Puur | slagroom | Valrhona chocolade

8,25

Witte chocolade Crème brûlée

7,25

Geflambeerd | vanille | eidooier | rietsuiker
Dame Blanche

7,00

Vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom
Luxe kaasplank

9,50

Selectie kazen | noten | veenbessen compôte | stroop
Fruitdessert

8,50

Sorbet | vers fruit | vruchtengel | yoghurtpoeder | slagroom
Aardbei Romanoff
Aardbei | half geslagen room | Wodka | meringue | vanille ijs

7,75

Chef’s Choice surprise menu

Graag willen wij u kennis laten maken met ons surprise menu.

Met passie voor lekker eten, kwaliteitsproducten en de jarenlange ervaring

in diverse restaurants maakt onze chef kok

de mooiste en lekkerste gerechten voor u.

“ik hoop dat u er net zo van geniet, zoals ik geniet van de gerechten die ik met
liefde voor u bereid”

Chef kok Dave Cordewener

Wijnen per glas
Bubbels
Portium, Cava DO Brut

5,50

27,00

4,50

22,00

Een perfect alternatief voor Champagne! De fijne bubbels en de volle smaak,
gecombineerd met frisse zuren, maken van deze cava een heerlijk aperitief.

Wit
Melody, Côtes de Gascogne IGP Sauvignon/Gros Manseng
De smaak is elegant, met een mooi evenwicht tussen een vlotte aanzet
met gele fruitaroma’s en ananas enerzijds en een frisse afdronk anderzijds.

Métairie, Pays d’Oc IGP Les Barriques, Chardonnay

5,50

27,00

In de neus aroma’s van bloemen, citrus en pruimen. In de mond zacht en
romig maar met een verfrissende afdronk.

Zoet
Melody, Côtes de Gascogne IGP Gros Manseng

4,50

22,00

Subtiele mix van smaken. De aanwezige suikers zorgen voor een volume, in
combinatie met frisse zuren, kunnen we spreken van een dynamische finale
van grapefruit en abrikoos.

Rood
Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Garnacha-Syrah Roble

4,50

22,00

Een complexe neus met aroma’s van rijp rood en zwart fruit. In de mond is
het fruit duidelijk aanwezig. De smaken zijn perfect in evenwicht,
vol en intens. Een lange afdronk.

Métairie, Pays d’Oc IGP Les Barriques, Syrah-Mourvèdre

5,50

27,00

6,50

33,00

In de neus intense aroma’s van bloemen, rood fruit, specerijen en vanille.
De wijn is vol, weelderig en uitstekend in balans. Een intense afdronk.
Noorbeek, Wijndomein Mergelsberg
De élégante basis van Pinot Noir wordt versterkt door de zachte eigenschappen
van de Merlot en intensiteit van de Cabernet Sauvignon. Deze op eikenhout
gelagerde wijn is soepel van smaak en heeft een mooie ruby rode kleur. Kortom
een verrassende Limburgse wijn die met veel passie gevinifieerd en gebotteld
wordt door Peter Mergelsberg in het dorpje Noorbeek.

Wijnen per fles
Wit
Domaine Gibault, Touraine AC Sauvignon
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. In de neus aroma’s
van groene appeltjes en buxus. Heel fris, sappig en smakelijk.

27,00

Pietershof, Vlaamse Landwijn Pinot Blanc

33,00

De droge wijn is mineraal en zuiver van smaak. Het lage sulfietgehalte maakt
deze wijn bijzonder aantrekkelijk voor iedereen die op zoek is
naar “natuurlijke “ wijnen. Frisse zuren en de brede afdronk.
Rutherford Wine Company, Napa Valley Chardonnay
Een volle wijn met fruitige aroma’s, waaronder rijpe Aziatische peer, gedroogde
abrikoos en witte perzik. In de mond eiken tonen als vanille en zoete eik en
eindigt met een vleugje citroen meringuetaart.

35,00

Rood
Finca Egomei, Rioja DOC Carpess Crianza
De Carpess heeft aroma’s van klein zwart en rood fruit en specerijen (vooral vanille en
kaneel). De aanzet is krachtig en smaakvol, gevolgd door rijpe tannines en
een lange, intense afdronk.

29,00

Progetti Agricoli, Valpolicella DOC Villa Loren, Valpolicella Ripasso
Een droge en volle rode wijn, met een complex parfum van kersen, rode vruchten
en specerijen.

33,00

Noorbeek, Wijndomein Mergelsberg
De élégante basis van Pinot Noir wordt versterkt door de zachte eigenschappen van
de Merlot en intensiteit van de Cabernet Sauvignon. Deze op eikenhout gelagerde wijn
is soepel van smaak en heeft een mooie ruby rode kleur. Kortom een verrassende
Limburgse wijn die met veel passie gevinifieerd en gebotteld wordt door Peter
Mergelsberg in het dorpje Noorbeek.

33,00

Domaine De La Janasse, Côtes Du Rhône AC
Door de mooie structuur ontwikkelt deze Côtes-du-Rhône tonen van vers fruit
(rijpe aardbeien) met een vleugje drop

35,00

Gasterij
Onze Gasterij is gelegen op het Landal GreenParks ‘de Waufsberg’ te Noorbeek.
Wij zijn niet alleen geopend voor de gasten van het park maar voor iederéén.
Of u nu wilt genieten van een kop koffie met Limburgse vlaai, een speciaal biertje
of bijvoorbeeld een 3 gangen diner, bij ons bent u van harte welkom.
In een sfeervolle, knusse zaak met groot terras bieden wij u onze zuidelijke
gastvrijheid aan.

Omgeving
Noorbeek wordt terecht het meest traditierijke dorpje van Zuid-Limburg
genoemd, het was de eerste gemeente die bevrijd werd in de Tweede
Wereldoorlog.
Historisch zijn het door wandelaars en fietsers geliefde dorpsplein (d'r Pley), het
13e eeuwse kerkje, devotiekapel van de patrones Heilige Brigida en de stokoude
plataan. Noorbeek is tevens rijk aan wegkruisen. We tellen er zo'n 60. Alle kruisen
zijn verschillend qua achtergrond, betekenis, bouw en uitstraling.
Verscholen tussen de heuvels in de vallei van de beek de Noor, biedt Noorbeek de
wandelaar en de fietser zeer verrassende panorama's. U wandelt er zó de
prachtige Belgische Voerstreek binnen.
BEZOEK OOK ONZE PUB:

