“Va hatze welkom in Viele“.
Welkom in het Bergdorpje van Nederland.
Hotel restaurant Vijlerhof is een echt familiebedrijf. Wij, Ingo Bulles en Alexandra Bulles
– Frosch zijn al sinds onze jeugd werkzaam in dit prachtige bedrijf. In januari 2009
kregen we de kans om de zaak over te nemen van de familie Alberti. Dit hebben we dan
ook met veel plezier gedaan. Ook onze kinderen Jim en Sara hebben nu al hart voor de
zaak. Jim is af en toe reeds werkzaam in de keuken. Hij heeft passie voor koken en wil
absoluut kok worden .
Samen met onze medewerkers proberen we u een hele mooie Heuvelland ervaring mee
te geven.
Onze medewerkers zijn een belangrijke spil in onze bedrijfsvoering. Samen zorgen we
voor een leuke sfeer en leggen wij u culinair in de watten. We werken dan ook samen
met vooral lokale leveranciers die hun producten vooral betrekken uit ons mooie
Heuvelland.
We houden van mensen met passie, die staan voor hun product. Dit laten wij u dan
proeven in onze gerechten, eet smakelijk !

Indien u vragen heeft betreffende allergenen? De leidinggevende
in ons restaurant informeert u graag hierover.

Onze leveranciers :
Vleeswaren
Wildspecialiteiten

:
:

Slagerij Kusters, Margraten
Slagerij Kusters en lokale jagers

IJs
Forellen
Groenten en Fruit
Vis
Brouwerij
Wijnen

:
:
:
:
:
:

Lokale wijngaarden
O
Jam, chutney
Brood en gebak
Geitenkaas
Stroop
Honing
Kaas

:

IJsmeester Eric Gademan, Eygelshoven
Familie Pleijers, Slenaken
Geurten, Margraten
Fish XL, Yerseke
Gulpener, Gulpen
Goessens, Maastricht
Leenders en Hofman Wijnen, Vaals
Sint Martinus, Vijlen
Fromberg, Ubachsberg
Eyserhalte, Eys
Vermeeren, Slenaken
Godelieve, Voerstreek
Crombach, Vaals
Lokale imker, Vijlen
Michaelshof, Oirsbacher Alpenkäse

O
:
:
:
:
:
:

VOORGERECHTEN
€

5,00

-

11,50

(verse champignons in een romige kruidensaus)

-

11,50

Salade met gerookte zalm

-

11,00

Garnalencocktail (Hollandse garnalen)

-

11,00

Salade met geitenkaasje uit de Voerstreek
met honing en pecannoten (vegetarisch)

-

11,00

Carpaccio van ossenhaas geserveerd
met truffelmayonaise en oude kaas

-

10,50

Italiaanse salade met mozzarella,
tomaat en mediterane relish van Vianny’s

-

10,00

Salade met Limburgse gerookte forel
en mierikswortelsaus

-

9,75

Limburgse ham met meloen

-

9,75

Griekse salade met fetakaas, olijfjes
en zonnebloempitten (vegetarisch)

-

9,00

Heldere of gebonden soep
geserveerd met stokbrood en kruidenboter

In knoflook gebakken scampies
op een heerlijke salade
Champignons à l’escargots (vegetarisch)

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

VLEESGERECHTEN
Biefstuk van de haas
- Gebakken champignons
- Champignon/roomsaus
- Stroganoffsaus
- Pepersaus

geserveerd naar keuze met:

€

23,75

Ons rundvlees is afkomstig van runderen van het Belgische Blanc
Blue Belge ras, die in het heuvelland van Zuid-Limburg grazen.

Varkenshaasje
- Gebakken champignons
- Champignon/roomsaus
- Stroganoffsaus
- Pepersaus

geserveerd naar keuze met:

Kalfslever met uien

€

19,00

€

19,00

Varkensschnitzel
- Zigeunersaus
- Champignon/roomsaus
- Pepersaus

geserveerd naar keuze met:

Schnitzel van kuikenborstfilet
- Zigeunersaus
- Champignon/roomsaus
- Pepersaus

geserveerd naar keuze met:

€

€

17,00

16,00

Deze gerechten worden geserveerd met diverse groenten en frites.
Tegen meerprijs te verkrijgen:
gebakken aardappeltjes € 2,00
gekookte aardappels
- 2,00
rösties
- 2,00
aardappelkroketten
- 2,00

VLEESMENU’S
Soep
Biefstuk van de haas
- Gebakken champignons
- Champignon/roomsaus
- Stroganoffsaus
- Pepersaus
Nagerecht

geserveerd naar keuze met:

€

28,75

Ons rundvlees is afkomstig van runderen van het Belgische Blanc
Blue Belge ras, die in het heuvelland van Zuid-Limburg grazen.

Soep
Varkenshaasje

geserveerd naar keuze met:

- Gebakken champignons
- Champignon/roomsaus
- Stroganoffsaus
- Pepersaus

Nagerecht

-

24,00

Soep
Kalfslever met uien
Nagerecht

-

24,00

Soep
Varkensschnitzel

geserveerd naar keuze met:

- Zigeunersaus
- Champignon/roomsaus
- Pepersaus

Nagerecht
Soep
Schnitzel van kuikenborstfilet

-

22,00

geserveerd naar keuze met:

- Zigeunersaus
- Champignon/roomsaus
- Pepersaus

Nagerecht

€

21,00

De hoofdgerechten worden geserveerd met diverse groenten en frites.

VISGERECHTEN
€
-

20,50
19,50
19,50
19,00

-

18,00

Soep
Scampies Vijlerhof (met romige knoflook/tomatensaus)
Nagerecht

€

25,50

Soep
3 Gebakken slibtongetjes( Hele vis, niet gefileerd)
Nagerecht

-

24,50

Soep
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus
Nagerecht

-

24,50

Soep
Gebakken zalmforel met hollandaisesaus
( Hele vis, niet gefileerd)
Nagerecht

-

24,00

Soep
Gebakken forelfilets met beurre blanc saus
Nagerecht

-

23,00

Scampies Vijlerhof (met romige knoflook/tomatensaus)
3 Gebakken slibtongetjes ( Hele vis, niet gefileerd)
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus
Gebakken zalmforel met hollandaisesaus
(hele vis, niet gefileerd)

Gebakken forelfilets met beurre blanc saus

VISMENU’S

De hoofdgerechten worden geserveerd met diverse groenten en frites.
Tegen meerprijs te verkrijgen: gebakken aardappeltjes
€ 2,00
gekookte aardappels
- 2,00
rösties/kroketten
- 2,00

NAGERECHTEN
Coupe Vijlerhof

€

7,50

Coupe Praliné

-

6,95

Coupe Amarena

-

6,95

Coupe Torronita

-

6,95

Pèche Melba

-

6,95

Dame Blanche

-

6,95

Coupe warme kersen

-

6,90

Vruchtenbavarois

-

6,95

Coupe sorbet

-

6,75

Crème brullée

-

6,25

Coupe ijs slagroom

-

6,00

Kinderijs met verrassing

-

3,95

Plankje met 3 streekkazen

-

11,00

€
-

6,00
6,00
6,00
6,00

KOFFIEDRANKJES
Irish coffee
French coffee of Spanish coffee
Rüdesheimer koffie
Limburgse koffie

Indien u vragen heeft betreffende allergenen?
De leidinggevende in ons restaurant informeert u graag hierover.
Allergenen Lijst IJS:
Ons assortiment bestaat uit 2 soorten ijs
 Vruchtenijs op basis van suiker, water en fruit deze zijn geheel glutenvrij
en lactose vrij.
 IJs op basis van melk,room,en suiker, dit is ook geheel glutenvrij!!!!!
Wel is dit ijs niet geschikt voor mensen met een lactose intolerantie.
De garnering en ijssoorten zijn afhankelijk van de allergie die u heeft.
Ons noten ijs bevat sporen van noten, pinda, dus niet voor een noten allergie
geschikt.
Ons chocolade ijs bevat sporen van soja lecithine…..
Laat ons even weten welke allergie u heeft, dan kunnen wij ook een ijscoupe
maken voor u allergenen.

KINDERMENU’S
geserveerd met frites en appelmoes
Kuikenborstschnitzel

€

11,50

2 kroketten

-

7,00

2 knakworsten

-

7,00

2 frikandellen

-

7,00

Kipnuggets

-

7,00

Kibbeling

-

7,00

Kinderijs met verrassing

-

3,95

