LEKKER AETE EN DRÉNKE

DE KAART
Op de bekende plek naast het kapelletje tussen de oude bomen,
op de kruising van de wegen richting Maas, Uikhoven en Hulsen
en waar al sinds Geulse mensenheugenis een café gevestigd is.
Daar waar nog steeds de namen Marie en Sjangke van Beth
rondzingen en verhalen verteld worden over de glorietijd van
Geulse kasteleins en de enorme hoeveelheid cafés in ons dorp.
Daar waar de vele markante stamgasten een plekje kregen in de
fotogalerij en hun namen nog met regelmaat genoemd worden.
Op die bekende gastvrije plek is sinds het voorjaar van 2020 onze
Preuverie Auwt Gäöl gevestigd. Hier ontvangen we u graag in de
sfeer van een authentiek bruin café waar lekker eten & drinken,
goede service en een gulle lach het belangrijkste zijn.

Fijn dat u er bent, waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Joan en Daniëlle
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Broodje gezond			
saus, sla, kaas, ham, tomaat, komkommer,
ei en rode ui

Triangel carpaccio van rund, met pesto		
rucola sla, Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaten, pijnboom-mix, olijven, kappertjes,
gevulde peper, truffelmayonaise en balsamico

Broodje kip-sinaasappel			
sinaasdressing, sla, gebraden kip, cashewnoten,
mandarijn en ei

Broodje gekruid gehakt (pikant)		
gekruid rundergehakt, gesmolten kaas en
chilisaus, uit de oven

Broodje Auwt Gäöl			
spareribs (zonder bot), huisgemaakte saus,
rode ui-snippers en sla

Speedy Congäölos			
pikante mexicaanse mix van bonen en gehakt,
paprika en maïs
Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.
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Sandwich tonijn			
huisgemaakte tonijnsalde

Bloedworst (Livar)			
op molenaarsbrood met appel, ui, stroop en spek

Gebakken champignons
met gegratineerde camembert			
met gegratineerde kaas			
met spek			
met gegratineerde camembert én spek		
met gegratineerde kaas én spek			

Kroketten			
2 x bourgondische runderkroketten, brood en sla

Uitsmijter			
3 eieren op molenaarsbrood, kaas, ham, spek
en gebakken ui

Omelet Calzone			
gekruid gehakt, gemengde groenten en eieren
met molenaarsbrood

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

PREUVERIE VAN DRIE
11.00 TOT 17.00 UUR
Proeverijtje van drie geserveerd op brood		
keuze uit één soep:
soep van de dag
kippensoep
courgettesoep

... en twee van de volgende gerechten:
kroket,
uitsmijter
tonijn
carpaccio
kip-sinaas
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Tosti naar wens			
kaas
camembert
gruyere
ham
kip
spek
gehakt
ananas

uien
tomaat
pesto
chilisaus
ketchup
curry
mayo
honing

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

SALADES EN SOEP
11.00 TOT 21.00 UUR
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Geitenkaas salade		
sla, geitenkaas, cashewnoten,
blauwe druiven en dressing
inclusief spek		

Carpaccio salade			
sla, Parmezaanse kaas, kappertjes, olijven,
zongedroogde tomaten, gevulde peper,
pijnboom-mix en dressing

Kip-sinaasappel salade			
sla, sinaasdressing, gebraden kip,
cashewnoten, mandarijn en ei

Seizoenssalade			
Altijd vers, altijd passend bij de tijd van het jaar
		

Kippensoep		
Courgettesoep		
Courgettesoep met spek of zalm
Soep van de dag
Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

BORRELHAPJES
VOOR DE HARTIGE TREK
Bitterballen 10 stuks			
Bittergarnituur 10 stuks 			
Vlammetjes 10 stuks assorti			
Spare ribs halve rib, in stukjes 			
Spare ribs hele rib, in stukjes			
Spek stek snack spiesje van gemarineerd buikspek
Flamm Kuchen		
Kruidenkaas, kaas, spekjes, rode ui, rucola		
Kruidenkaas, kaas, feta, olijven, kappertjes,
zongedroogde tomaat, rucola			
Teleurke kiës vijf soorten, passend bij het seizoen
Nacho’s chilisaus, gruyere, gekruid gehakt, rode ui
klein, voor één persoon			
groot, voor drie personen			
Brood met 3 tapenades 			
Pitabrood met tzatziki en olijven 		
Uienringen 10 stuks			
Calamares 8 stuks, met pita en tzatziki 		
Meter frikandel met verschillende toppings		
Let op: voldoende voor twee personen!

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

VOORGERECHTEN
11.00 TOT 21.00 UUR

N
WIJ WERKE
E
MET VERS
N
TE
PRODUC

urt
bereiding dusje
daarom iet
er
ng
la

Uienringen 			
Calamares 			
met pita en tzatziki

Garnalencocktail			
Knoflookscampi’s uit de oven 		
Brood met 3 tapenades 			
Pitabrood met tzatziki en olijven 		
Carpaccio van rund			
Gebakken champignons
met gegratineerde camembert			
met gegratineerde kaas			
met spek			
met gegratineerde camembert én spek		
met gegratineerde kaas én spek			

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

HOOFDGERECHTEN
11.00 TOT 21.00 UUR
Geserveerd met salade en frieten
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Saté (200 gr.)			
varkenshaas, saus en kroepoek

Souflaki (200 gr.)			
varkenshaas, tzatziki en pita

Varkenshaas (200 gr.)			
met champignon-roomsaus

Limburgs zuurvlees
met friet			

Pasteitje met rijkgevulde kippenragout
zonder friet			
met friet			

Friet Auwt Gäöl (‘loaded fries’)			
opgebouwd uit: friet, gekruid gehakt, friet, sla,
gekruid gehakt, chilisaus en rode ui

Schnitzel (200 gr., gepaneerd)			
met Zigeuner-, champignon- of pepersaus

Spareribs à la Chef			
Meter frikandel met verschillende toppings		
Let op: voldoende voor twee personen!

		

HOOFDGERECHTEN
11.00 TOT 21.00 UUR
Geserveerd met salade en frieten
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Biefstuk voor geitjes (180 gr.)			
Biefstuk voor Bokkerieërs (300 gr.)		
met Zigeuner-, peper- of champignonsaus

Chili con carne			
Chili sin carne			
Preuverieburger (van rund, 200 gr.)		
met sla, tomaat, huisgemaakte saus, gruyere,
gebakken ui, spiegelei, spek en uienringen

Zalm			
met friet en roomsaus
met tagliatelle en roomsaus
met tagliatelle en spinazie

Knoflook spaghetti			
met kip

Knoflook spaghetti			
met scampies

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

HOOFDGERECHTEN
11.00 TOT 21.00 UUR
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Zaate mosselen (seizoensgebonden)		
met wijn

Hitsigge mosselen (seizoensgebonden)		
met bier en sambal, chorizo

Griekse mosselen (seizoensgebonden)		
met feta en Ouzo

Portie friet (supplement)			
VEUR OZZE KLEINE PREUVERKES

Kindermenu			
friet, frikandel of kipnuggets en appelmoes

Spaghetti Bolognaise (kinderportie)		

Deze gerechten zijn vegetarisch óf ze zijn door ons op die manier te bereiden. Al onze
gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u een allergie of dieetwens heeft, overleg dan
met ons en vraag naar de mogelijkheden.

PORTIE VOOR FIKKIE
11.00 TOT 21.00 UUR

Hondenbier in de smaken rund óf kip		

bevat uiteraard geen alcohol en geen koolzuur
maar wel heerlijke vlees-extracten en gerstenmout
SNACKS

Lolly’s met eendensmaak			
Bullducks van runderhuid en gedroogd eendenvlees
Oreo koekje dubbel biscuit gevuld
met een crème met kip			

NON

ALLERGEEN

Oreo pakje 4 stuks			
Bagel van mals lamsvlees en kippenvlees		
Loempia met kipsmaak (voor grote viervoeters)
Taco met kipsmaak (voor grote viervoeters)		
Stoofpotje van paardenvlees (non-allergeen)
Viervoeter-ijs wisselende soorten		
MENU’S

Menu Pluto met hondenbier naar keuze,

hamburger en frietjes van kip 			

Menu Idéfix met hondenbier naar keuze en

Farmfood Fresh-stoofpotje van rund (125 gr.)		
óf voor onze grote viervoetige vrienden (250 gr.)

ONZE PARTNERS
WIJ ZIJN TROTS OP

VLEES

