SOEPEN
verse tomatensoep
verse groentesoep

SALADES
4,00E
4,00E

salade gerookte zalm

Griekse salade

de oudste café van Noord-Limburg !

PASTA’S

“Er is geen heden zonder verleden.”

spaghetti klein

Voor de basis van de historiek van dit café

spaghetti groot

zorgde Pieter Joannes Mertens (1869).

spaghetti carbonara

De opvolging blijft tot op vandaag binnen

lasagna huisbereid

dezelfde familie.

macaroni kaas & ham

Gezelligheid, een koel glas bier, een hartige

pasta pesto kip en spek

hap, een vlotte en vriendelijke bediening, ...

tagliatelli kip en curry

het zijn slechts enkele van de ingriënten

tagliatelli gerookte zalm

die dit café zo waardevol en uniek maken.

tagliatelli verse zalm

Voor ons is het een genoegen jou hier te

tagliatelli scampi’s (6)

salade spekjes & croûtons

9,00E
10,80E
12,50E
12,50E
12,00E
13,00E
13,50E
16,50E
16,50E
18,00E

mogen ontvangen.

15,70E
17,00E
15,00E
14,20E

salade scampi exotique (6)

16,00E
17,00E

salade kippenreepjes met
yoghurtdressing

15,90E

garnaalkroketten (3)

12,50E
14,80E

Vic Mertens

croque uit ‘t vuistje

3,50E

croque monsieur
enkel
dubbel

BROODJES

croque madame

WIT OF WALDKORN
broodje kaas
met groenten

broodje gekookte ham
met groenten

broodje rauwe ham
met groenten

enkel

4,20E
6,20E
4,20E
6,20E
5,00E
7,00E

dubbel

MET GROENTEN

8,00E

enkel
dubbel

broodje gerookte zalm
broodje tonijn
broodje gezond

8,00E
10,50E

croque vidé
enkel

enkel
dubbel

8,20E
8,70E
7,00E
7,50E

omelet natuur
omelet met ham & kaas
boerenomelet

toast gerookte zalm

9,50E
12,00E
9,50E
12,00E
14,00E

toast champignons
natuur
room

siroop of confituur
pannenkoek 3 soorten suiker
ijs & chocolade

scampi’s
met kruidenboter (8)

18,00E

fritto di mare

vispannetje gegratineerd

pannenkoek vers fruit

14,20E
15,50E

9,80E
6,50E
9,70E
10,00E

VEGETARISCHE GERECHTEN
broodje kaas
4,20E
broodje kaas met groenten
6,20E
broodje gezond
7,50E
broodje brie
8,00E
Griekse salade
15,00E
vegetarische pasta pesto
12,00E
kaaskroketten
huisbereid (3)
toast champignon natuur

12,50E
9,70E

croque uit ‘t vuistje
kinder - macaroni
kinder - vidé

K E U K E N D O O R L O P E N D O P E N T O T 2 1 U

7,50E

wafel met aardbeien (seizoen)

8,50E

wafel met ijs & chocolade

8,70E

warme krieken & ijs

pannenkoek met spek

8,70E
7,50E

boekweitkoek met spek (2)

7,50E

met ijs & warme krieken

IJS
kinderijsje

3,30E

coupe ‘t Lin

5,50E

vanille-ijs

coupe Wauberg

6,00E

mokka-ijs

coupe Grote-Brogel

GEBAK & FRUIT
appeltaart
warme appeltaart

3,00E
3,20E

coupe Kleine-Brogel

plattekaastaart huisbereid

5,00E
4,30E
4,30E

6,40E

vanille-ijs met chocoladesaus

warme appeltaart
met ijs

6,50E

vanille-ijs met nootjes
en caramelsaus

coupe Erpekom

7,50E

vanille-ijs met banaan
en chocoladesaus

coupe Wijchmaal

8,50E

vanille-ijs met vers fruit

7,50E

vanille-ijs met warme krieken

coupe 3 Swaentjes

2,50E

7,50E

pannenkoek

10,80E
9,50E
3,50E
8,00E
8,50E
8,20E

8,70E

wafel met

coupe Maarlo

pannenkoek (1) met suiker,
siroop of confituur

wafel met vers fruit

7,50E

huisbereide
kaaskroketten (2)

3,90E

banaan, chocolade & ijs

huisbereide

kinder - spaghetti

9,70E
10,00E

8,70E
7,50E

TOT 12 JAAR
garnaalkroketten (2)

wafel met suiker

wafel met

		

KINDERGERECHTEN

WAFELS

pannenkoek
met appel & kaneel

mosselen, calamares,

4,70E
4,70E

pannenkoek 3 Swaentjes

chocoladetaart huisbereid

croque bolognaise

broodje krabsalade
(huisbereid)

8,00E
10,50E

16,50E
13,00E
13,00E

croque hawai

dubbel

broodje brie

7,30E
9,30E

EIERGERECHTEN
spek met eieren

tot 19u

13,50E

Bedankt voor je bezoek !

CROQUES & TOAST

witloof met kaas & ham

P A N N E K O E K E N
pannenkoek

duo garnaal (1)
& kaaskroketten (2)

José Mertens

met rauwkostsalade

scampi’s
kaaskroketten huisbereid (3)

10,00E
19,00E

spareribs

vide vlees

salade warme geitenkaas
& honing

bloedworst met appelmoes
hammetje met zuurkool

salade grijze garnaaltjes
& tomaat

Van harte welkom in “De 3 Swaentjes”,

VLEES & VIS

vanille-ijs met advocaat, fruit
en chocoladesaus

MILKSHAKES
vanille
chocolade

Allergenen
De producten in onze menukaart kunnen volgende allergenen
bevatten : gluten, noten, melk, eieren, aardnoot, sesam, vis,
selder, soja, mosterd, schaaldieren, lupine en sulfieten.
Voor meer info vraagt u naar onze verantwoordelijke.

mokka
banaan
aardbei (seizoen)

8,80E

4,80E
4,80E
4,80E
5,00E
5,00E

S U P P L E M E N T
slagroom
1 bol ijs

1,00E
2,00E

