
VUE BISTRO   maandag t/m zondag van 11.30 tot 18.00 

Vue lunch: maak gebruik van ons lunchbuffet en 

onbeperkt koffie van 11.30 tot 14.00        €12,50 

Broodje ongezond (broodje smoss met mayo en friet)         €9,50 

Gegrild oerbrood met avocadospread, gegrilde groente en noten €10,50 

Opa’s erwtensoep met veel te veel worst       €10,50 

Limburgse grottenkaaskroketten met oerbrood    €12,50 

Bloedworst met appel en stroop met oerbrood       €14,50 

Vol au vent met friet en salade       €14,50 

Limburgs zuurvlees met friet en salade      €15,50 

Saté van de haas met friet en salade      €15,50 

Tête de veau met friet en salade       €16,50 

Bouef bourguignon met friet en salade      €16,50 

Cheeseburger met friet en salade      €16,50 

Geulforel met friet en salade       €15,50 

 

 

Steppegras  # de Vlaamse klassieker 
Een berg van flinterdunne frietjes met daaronder verstopt een entrecote van 300 gr  

met saus naar keuze… 

peper roomsaus  bearnaise saus  € 24,- 

stroganoff saus  kruidenboter jus   

 

 



Kids & snacks 
Pannenkoek met stroop, nutella, poedersuiker, discodip en verrassing €  6,50 

Kindertosti met verrassing         €  6,50 

Knakworstjes met frietjes, appelmoes en verrassing    €  7,50 

Vissticks met frietjes, appelmoes en verrassing     €  7,50 

Kipnuggets met frietjes, appelmoes en verrassing    €  7,50 

Snackmix 16 st         €12,50 

Bitterballen 10 st         €    9,- 

 

Dranken no alcohol 

Koffie €3,50    Courcy blauw/rood €3,50/€7                  Fristi €3,50 

Koffie complet €5,-   Pepsi (max) €3,50           Chocomel €3,50 

Cappuccino €3,75   Seven-up €3,50             Jus d’orange €3,50 

Espresso €3,50   Sisi orange €3,50            Appelsap €3,50 

macchiato/verkeerd €3,75 Lipton ice tea (green) €3,50     Franziskaner0.0  €6,50 

Thee €3,50    Tonic/bitterlemon €3,50          Leffe 0.0 €5,25 

Verse munt thee €4,-  Rivella/ginger ale €3,50     Hoegaarden 0.0 € 4,50 

Irish coffee complete €9,50             Hertog jan 0.0 € 3,70 

 

Dranken alcohol 

Hertog jan €3,50   Kriek  €3,95     Aperol spritz €7 

Hoegaarden wit €3,50  Kwakbier €4,95           Limoncello spritz €7 

Leffe blond €5,50   Hoegaarden radler €3,95  Gin & tonic €9,50 

Triple karmeliet € 5,75  Heritage vin blanc €5,25  Jenever €4  

Leffe donker € 5,25   Heritage vin rose €5,25  Baileys €6 

Duvel € 5,75    Heritage vin rouge €5,25  Whiskey €6 

     Heritage vin sucré €5,25  en nog veel meer… 



 


