
 

 

 

SATE VAN VARKENSHAAS (180GR) ATJAR, KROEPOEK EN SALADE   €15,50  

CROQUE MONSIEUR MET HAM EN KAAS       €5,75 

SMOSJE MET HAM, KAAS, TOMAAT, EI ,SLA, EN RAUWKOST    €7,75 

DIKKE BOTERHAM MET EEN FRISSE TONIJNSALADE     €8,75 

DIKKE BOTERHAM CARPACCIO, PESTO , EN PARMEZAAN    €9,50 

DIKKE BOTERHAM MET GEROOKTE ZALM EN KRUIDENKAAS    €9,50 

UITSMIJTER HAM EN KAAS MET 3 SPIEGEL EIEREN     €9,50 

OMA BOB KALFSKROKETTEN  KROKETTEN MET FRITES EN SALADE   €10,50 

TWAALF UURTJE SOEPJE, DIK BAMMETJE EN KROKETJE     €12,50 

MACCHERONI RIGATTI MET BOLOGNESESAUS      €15,00 

PAR 5 BURGER MET SPEK, TRUFFEL MAYO EN OUD AMSTERDAMSE KAAS  €15,50 

   

SALADE SCAMPI  GEMENGDE SLA MET SCAMPI EN EEN CHILI MAYO    €9,75 - €15,50 

Deze gerechten kunnen tot 17.15 uur besteld worden.    

BORREL 

KAAS BLOKJES / WORSTPUNTJES       €5,50 

BITTERBALLEN (10 stuks)        €5,75 

MINI LOEMPIA (12 STUKS)        €6,00  

GEMENGDE BORRELMIX        €7,50 

LUXE BITTERBAL (8 STUKS)        €7,75 

Borrelgarnituur en dranken kunnen tot 17.30  uur besteld worden. 

 

Gelieve via pin te betalen   

 

 

                                 Nieuw: Birra Moretti 3 € 

 



Terras regels de Maastrichtsche  

 

 Openingstijden van het terras zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Vanaf 18.00 uur kan er 

geen gast meer aanwezig zijn op het terras. 

 Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen. Dit dient ter plekke en a la minute  

te gebeuren bij ingang van het terras. 

 Er worden geen tafels vrij gehouden of gereserveerd op voorhand. 

 Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.  Tenzij het gaat om 

personen uit hetzelfde huishouden. 

 Er wordt niet geschoven met tafels en stoelen. 

 Er is een maximum van 50 personen. 

 Een gezondheidscheck en een verzoek om te registeren zijn verplicht. 

 Alle terrasbezoekers blijven zitten. Verplaatsen is enkel mogelijk voor toilet bezoek of 

om te betalen aan de bar. Hierbij moet binnen een mondkapje worden gedragen. 

 Er is geen zelfbediening. 

 Er is geen prijsuitreiking of ander soort entertainment op of rondom het terras. 

 Gelieve uw handen te wassen voorafgaand het betreden van het terras. 

 Blijf thuis bij medische klachten en verkoudheid. 

 De Corona basisregels blijven van toepassing. 

 

U wordt geacht de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

 

 

 


