
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gezocht 

Collega’s in de keuken, bediening en 

afwas. 

Kom jij ons gezellige team nóg 

gezelliger maken? Mail je CV en 

motivatie naar: 

info@restaurantsjef.nl 

Onze bovenverdieping met prachtig uitzicht over het Raadhuisplein, 

leent zich uitstekend voor besloten feesten en partijen.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden, reserveringen of een 

geheel vrijblijvende offerte, kunt u ons natuurlijk altijd mailen: 

info@restaurantsjef.nl  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 

 

 Voorgerechten: 

 

Rundercarpaccio               11.50 
Met een frisse salade, Parmezaanse kaas          
en zonnebloempitten  
Carpaccio vom Rind mit Salat, Parmesan und Sonnenblumenkerne 

         
Camembert uit de oven    12.00 

Camembert met brood en gekonfijte uien compote  
(voor 2 personen) 
Camembert aus dem Ofen mit Brot und Marmelade 

 
Scampi’s met knoflook en brood  13.00 

Easy Peel scampi’s met brood 
Easy peel scampi’s mit brot 

 
Inktvisringen met knoflook   11.00  
Friturte Tintenfischringe mit Knoblauchsoße 
 

Voorgerecht van de Sjef   12.50 
laat u verrassen door onze Chef’s 
Vorspeise des Sjef 
  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 

 
 

Soepen: 

 
Tomatensoep      6.00 
Tomatensuppe 

Goulashsoep       6.00 
Gulashsuppe 

Soep van de Sjef      6.00 
Suppe des Sjef 

Broodbordje       5.75 
Broodbordje met diverse broodsoorten, 
kruidenboter en tappenade 
Brotbrett mit Stangenbrot und braunem Brot  
mit Kräutenbutter und Tomatenspread  

 
 
 
  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 
 
 
All you can eat: 
1 All you can eat gerecht is voor 1 persoon  
 
Scampi’s        22.50 
Onbeperkt scampi’s met frites en salade 
unbegrenzt scampi’s mit frites und salat 

Spareribs        19.50 
Onbeperkt spareribs met frites en salade 
Unbegrenzt spareribs mit frites und salat 

Kip, kip en nog eens kip       18.50 
Onbeperkt chickenwings met frites en salade 
Unbegrenzt chickenwings mit frites und salat 

All you can eat Combi    24.50 
U heeft de keuze uit 2 van onze 
onbeperkt gerechten. Spareribs, 
Scampi’s of Chickenwings met frites en 
salade 
Sie können wählen aus unsere Unbegrenzt spareribs, 
scampi’s oder Chickenwings mit frites und salat 

 
 
 
 

 
 
 
 
Maaltijdsalades: 
 

Lauw warme salade met bief   14.50 
Salade met bief, champignons, spek, ui en  
zongedroogde tomaten 
Salat mit Rindfleisch,Pilze, Speck, Zwiebeld  
und getrockneten Tomaten 

 
Salade Val Dieu kaas    14.50 
Een heerlijke salade met in  
de oven gebakken Val Dieu Kaas, ui en champignons  
Salat mit Val Dieu Käse 

 
Salade Vis      15.50 
Salade met wisselende vissoorten  
Salat mit verschiedenen Fischarten  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 
 
Hoofdgerechten vlees: 
 
Kogelbiefstuk    19.50 
Heerlijk malse biefstuk 
zartes Steak 
 

Limburgs zuurvlees   15.50 
Op Zuid-Limburgse wijze 
Saures Fleisch auf südlimburgische Art 
 

Mixed Grill  voor de vleesliefhebber      24.50   
4 soorten vlees met een saus naar keuze   

4 sorten fleisch 

Hoofdgerecht van de Sjef  19.50 
Laat u verrassen 

Reuzenspies van mals rundvlees             19.50 
Grote spies van 250 gram met een saus naar keuze 

Große Spieß von zartes Rindfleisch 

Reuzenspies van zacht gekruide kip       18.50 
Grote spies van 250 gram met een saus naar keuze 

Große Spieß von zartes Hühnchen 

Reuzenspies van varkenshaas                  18.50 
Grote spies van 250 gram met een saus naar keuze 
Große Spieß von zartes Schweinefleisch 

 Champignonsaus 
Champignonsoße 

 Pepersaus 
Pfeffersoße 

 Stroganoffsaus 
Stroganoffsoße 

 Bearnaisesaus 
Sauce Béarnaise 

 Kruidenboter 
Kräuterbutter 

 Sate saus 
Satésoße 

 

 

Tevens worden de bovenstaande hoofdgerechten  

geserveerd met verse groenten en frites  

Die Fleisch Hauptgerichte werden serviert mit Gemüse und Pommes. 

  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 
 
Hoofdgerechten vis: 

 
Zalmfilet        19.75 
Heerlijke gebakken zalmfilet met kruidensaus     
Lachs mit Kräutersauce 

 
Doradefilet          19.00 
Heerlijke gebakken dorade met kruidensaus      
Doradefilet mit kräutersauce 

  
 
Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met  
verse groenten en frites 
Die Fish Hauptgerichte werden serviert mit Gemüse und Pommes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasta hoofdgerechten: 

 
 
Pasta met Scampi        18.00 
Italiaanse pasta met Scampi, paprika en geroerbakte groenten 
Nudeln mit Scampi 

Pasta van paddenstoelen      15.00 
Italiaanse pasta met vers geroerbakte paddenstoelen, paprika, een 
romige saus en kaas 
Nudeln mit Pilze 

Pasta met kip       16.50 
Italiaanse pasta met kip en vers geroerbakte groenten, paprika,  
champignonsaus en kaas 
Nudeln mit Hünchen 

Pasta Bolognese         14.00 
 
 
 
 



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 
 

Voor de kids: 
 
Romige tomatensoep    3.50 
Cremige Tomatensuppe 

 
Frikandel    5.00 
Met frites en appelmoes 
Fleischrolle mit pommes und Apfelmus 
 
 

Kids kipnuggets    5.00 
Met frites en appelmoes 
Kids chickennuggets mit pommes und Apfelmus 
 

Sparerib kids      10.00 
Met frites en mayonnaise 
Sparerib kids mit Pommes und Mayonaise 
 

Pasta Bolognese    7.00 
 
 

 
 

  



 
Bent u allergisch, vraag dan naar onze speciale allergenen menukaart. 

 

 
 
Desserts: 
 
Kinderijs  5.00 
Kinder eis 

 
Dame Blanche  6.75 
Dame Blanche 

 
Coupe Caramel  6.75 
Coupe Caramel 
 
 

Bastogne dessert  7.00 
Longeur van Bastogne, een ‘bitterbal’ 
van vanille ijs en slagroom 
Kuchen aus Bastogne, ein ‘Bitterbal’ aus Vanilleeis 
und Slagsahne 

 
Dessert van de Sjef  7.00 
Laat u verrassen 

Lassen Sie sich überraschen 
 

 

 

  

 

  


