
 

Limburgse vlaai 
Vraag naar de verschillende soorten                  v.a. 2,70 

 

LUNCH 
 

Soepen  

 

Tomatensoep | huisgemaakt, brood met kruidenboter            6,25  
 

Goulashsoep | huisgemaakt, brood met kruidenboter            6,75  
 

Soep van de dag | huisgemaakt, brood met kruidenboter, vraag de bediening            v.a. 6,25 
 
 

Broodjes | keuze uit wit/bruin stokbrood of waldkornbol 
 

Gezond | ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, huisgemaakte kruidensaus         7,50 
 

Brie | brie, honing, walnoten, rucola              7,95 
 

Carpaccio | carpaccio, rucola, pijnboompitten, kaassnippers, truffelmayonaise, balsamico- 
crème                   9,95 
 

Gerookte zalm | gerookte zalm, rode ui, sla, cocktailsaus           9,50 
 

Caprese | mozzarella, tomaat, pesto, rucola             7,50 
 

WARME LUNCH 
 

Uitsmijter ham en/of kaas | wit of bruin brood, ham en/of kaas, 3 eieren,  
saladegarnituur                       7,95  
 

Uitsmijter Troubadour | wit of bruin brood, ham en/of kaas, 3 eieren, spek, ui,  
champignons, saladegarnituur             10,95  
 

Tosti ham/kaas | wit of bruin brood, ham en/of kaas, ketchup, saladegarnituur        4,75  
 

Kroketten met brood | 2 kroketten, 2 sneetjes brood wit of bruin          7,95 
 

Stoofpotje Leffe met brood (frites + € 1,50) | in Leffe dubbel gestoofd rundvlees, met wit of 
bruin brood                13,50 
 

Maaltijdsalades 

 

Troubadour|gemengde sla, brie, gebakken spekjes, gebakken champignons, tomaat, 
komkommer, mosterd-dilledressing             15,50 
 

Vis |gemengde sla, diverse soorten vis, rode ui, tomaat, komkommer, cocktailsaus, 
yoghurtdressing               16,50 
 

Carpaccio | gemengde sla, carpaccio, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, kaassnippers, 
truffelmayonaise, tomaat, komkommer, balsamicocrème          16,95  
 

Grieks | gemengde sla, feta, olijven, rode ui, komkommer, tomaat, balsamicodressing 
(vegetarisch)                14,50 



 
 

DINER 
 

PLANKEN 
 

Troubieplank | tapasplank met koude en warme hapjes, o.a. brood, smeersels, frites, spareribs, 
uienringen, kipspiesjes, nacho’s met dip, loempiaatjes, gehaktballetjes            11,95 p.p. 
 

Mixplank | Troubieplank uitgebreid met sateetjes, chickenwings, mini-burger            13,95 p.p. 
 

 

Maaltijdsalades 
 

Troubadour|gemengde sla, brie, gebakken spekjes, gebakken champignons, tomaat, 
komkommer, mosterd-dilledressing                            15,50 
 

Vis |gemengde sla, diverse soorten vis, rode ui, tomaat, komkommer, cocktailsaus, 
yoghurtdressing                         16,50 
 

Carpaccio | gemengde sla, carpaccio, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, kaassnippers, 
truffelmayonaise, tomaat, komkommer, balsamicocrème          16,95 
 

Grieks | gemengde sla, feta, olijven, rode ui, komkommer, tomaat, balsamicodressing 
(vegetarisch)                         14,50  
 
 

WARME HAP 
 

Kipsaté | satésaus, kroepoek, atjar, frites            13,50 
 

Zuurvlees | huisgemaakt Limburgs zuurvlees, salade, frites         13,95  
 

Stoofpotje in Leffe | in Leffe-dubbel gestoofd rundvlees, salade, frites                           14,95  
 

Burger Troubadour | huisgemaakte burger op een Italiaanse bol, rode ui, bacon, oude kaas, 
augurk, ketchup, salade en frites             15,50 
 

Beeselse schnitzel | schnitzel met gebakken spek, ui en champignons geserveerd met frites en 
salade                                17,95 
 

Kogelbiefstuk | met saus naar keuze: peper-, champignon-, zigeunersaus of gebakken 
champignons geserveerd met frites en salade           19,95 
 
 
 

DESSERTS 
 

Coupe verse aardbeien | vanille-ijs met verse aardbeien (seizoen) en slagroom        6,50 
 

Coupe noten | vanille- en notenijs met luxe noten, hazelnootsiroop en slagroom            6,50 


