Speciaal bier

Erdinger witbier 			
Westmalle dubbel 			
Tongerlo blond 			
Tongerlo bruin 			
Palm 			
Guinness draught 			
Karmeliet tripel 			
Liefmans fruitesse 			
Duvel 			
Pauwel kwak 			
Seizoensbier 			

Huiswijnen

Mas rode wijn 			
Lírico Sauvignon Blanc, droge witte wijn		
Förster zoete witte wijn 			
Cabernet d’Anjou rose wijn 			

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

Speciale koffie & thee

Koffie			
Cappuccino			
Café au lait			
Espresso			
Café crême			
Latte macchiato			
Warme chocomel			
Thee			
Verse muntthee			
Thee kannetje 			
Koffie De Oude Smidse Met Schrobbelèr 			
Duvelkes koffie Met Cointreau en Tia Maria 		
Irish coffee Met whiskey 			

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,25
3,25
3,25
3,25
2,75
3,25
3,75
3,25
3,75
3,75
3,75

3,25
3,25
3,25
3,25

Onbeperkt genieten!
•
•
•
•
•

De gerechten worden geserveerd in kleinere porties
Gerechten kunnen alleen gang na gang besteld worden
Om 21.30 uur kan de laatste gang besteld worden
Het dessert is te bestellen tot 22.00 uur
Houdt er rekening mee dat onbeperkt genieten
gemiddeld 3 uur duurt

Onbeperkt genieten is alleen per tafel te bestellen
Bij meer dan 6 personen serveren wij niet meer dan
3 verschillende gerechten per gang
Let op, hier wordt geen uitzondering op gemaakt
Geadviseerd wordt om voor 19.00 uur aan tafel te gaan
Voorgerecht en hoofdgerecht
€ 26,95
Voorgerecht, hoofdgerecht en één nagerecht € 30,50

2,10
2,30
2,30
2,30
2,10
2,60
2,60
2,10
2,60
3,60
4,25
5,25
5,25

Voor de kids kost het onbeperkt genieten
€ 1,75 per levensjaar t/m 12 jaar
Wij serveren alle gerechten in kinderporties,
daarnaast hebben wij ook mini snacks.

Lekkers om te delen
Voorgerechten
U start uw diner met vers brood
en huisgemaakte smeerseltjes

De Oude Smidse
Stationstraat 26 • Baexem • T 0475-451628
E info@deoudesmidsebaexem.nl
www.oudesmidse.com •
/oudesmidse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomatensoep
Groentesoep
Goulashsoep
Seizoensoep
Carpaccio Met truffelmayonaise
Rosbief Met mosterd-dille saus
Serranoham Met meloen
Tonijncocktail
Rilette van makreel Met appel
Griekse salade*
Rolletje van komkommer en roomkaas*

Zacht gegaard buikspek Met ananas
Kroketje van tomaat en mozzarella*
Kroketje van kastanje champignons en Old Amsterdam*
Scampi’s Op Thaise wijze

Hoofdgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kogelbiefstuk Met pepersaus
Varkenshaasmedaillons Met champignonroomsaus
Saté van varkenshaas Met kroepoek en uitjes
Spareribs
Kipstukjes Hawaï
Gegrild speenvarken Met jus van tijm
Limburgs zoervleis
Mini hamburger Met pikante joppiesaus
Gebakken zalmfilet Met limoensaus
Victoriabaars Met boter van salie en citroen
Kibbeling Met ravigottesaus
Penne Arrabiatta* Met courgette en aubergine
Gevulde Portobello*
Quiche De Oude Smidse*
Gerechtje van de chef

Bijgerechten

Nachos uit de oven • Uienringen

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Grandcafé - Restaurant - Bed & Breakfast - Feesten - Lunch

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frites
Aardappelkroketjes
Gebakken krieltjes
Gemengde salade
Dagverse groente

Nagerechten
•
•
•
•
•
•
•

Mousse van kokos en witte chocolade Met mango chutney
Aardbeien trifle
Dessert van de chef
Coupe aardbeien
Sorbet van limoen en citroen Met ananas
Dame Blanche Met warme chocoladesaus
Nougatine ijsgebak Met karamelsaus
* Vegetarisch

A LA CARTE

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Carpaccio Met truffelmayonaise, 			
€ 10,95
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en zontomaat
Zacht gegaard buikspek Met ananas		
€ 10,95
Kip Caesar Met gebakken spekjes			
€ 10,95
en Parmezaanse kaas
Scampi’s Op Thaise wijze			
€ 10,95

Soepen
Tomatensoep met balletjes
Goulashsoep
Groentesoep
Seizoensoep

Klein		
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Brood met huisgemaakte smeersels 		

Groot
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€

3,00

Maaltijdsalades
Salade carpaccio Met truffelmayonaise,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en zontomaat
Salade scampi’s Op Thaise wijze			
Salade beef oriëntal			
Met gebakken ui en champignons
Salade kip Caesar			
Met gebakken spekjes en Parmezaanse kaas
Salade met zacht gegaard buikspek		
Met ananas

€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95

Schnitzel De Oude Smidse
Met gebakken ham, ui en champignons
Kogelbiefstuk
Varkenshaasmedaillons
Gegrild speenvarken Met jus van tijm
Gebakken zalmfilet Met limoensaus
Victoriabaars Met boter van salie en citroen

Pasta en vegetarisch
€ 15,95
€
€
€
€
€

18,95
16,95
16,95
17,95
16,95

Gevulde Portobello’s*			
Kroketjes van kastanje champignons en
Old Amsterdam*			
Kroketjes van tomaat en mozzarella*		
Penne Arrabiatta* Met courgette en aubergine

€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95

* Vegetarisch

Al onze vegetarische gerechten worden geserveerd
met frites en salade

Warme sauzen

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites, bijpassende groente garnituren en salade

Champignonroomsaus • Pepersaus
• Gebakken champignons

Schotels
Spare ribs			
€
Geserveerd met twee koude sauzen
Sate van varkenshaas			
€
Met kroepoek en uitjes
Kipstukjes Hawaï			
€
Limburgs zoervleis			
€
Kibbeling			
€
Met ravigottesaus
Angusburger van de grill (200 gram) 		€
Met gebakken ui, curry en kaas uit de oven
Al onze schotels worden geserveerd
met frites en salade

Grandcafé - Restaurant - Bed & Breakfast - Feesten - Lunch

De Oude Smidse

18,95
15,95
15,95
15,95
15,95
13,95

Bijgerechten
Frites • Aardappelkroketjes • Gebakken krieltjes
• Gemengde salade • Dagverse groente

Nagerechten
Mousse van kokos en witte chocolade
Met mango chutney			
€
Aardbeien trifle			
€
Dessert van de chef
		
€
Coupe aardbeien			
€
Sorbet van limoen en citroen Met ananas		
€
Dame Blanche Met warme chocoladesaus		 €
Nougatine ijsgebak Met karamelsaus		
€

5,95
5,95
5,40
5,95
5,40
5,40
3,00

Onbeperkt genieten • Uitgebreide lunch en menu’s • Barbecue • Catering • Diners voor gezelschappen
• Koffietafels • Feesten en partijen • Bedrijfsbijeenkomsten en cursussen • Bruiloften
Stationstraat 26 • 6095 BS Baexem • T 0475-451628 • F 0475-453288
www.oudesmidse.com • info@deoudesmidsebaexem.nl •

/oudesmidse

