
MENUKAART



OPENINGSTIJDEN BAR:
maandag 11.00 - 22.00 uur
dinsdag 10.00 - 22.00 uur
woensdag 10.00 - 22.00 uur
donderdag 10.00 - 00.00 uur
vrijdag 10.00 - 02.00 uur
zaterdag 10.00 - 02.00 uur
zondag 11.00 - 22.00 uur

OPENINGSTIJDEN KEUKEN:
dagkaart tot 17.00 uur
avondkaart: 
maandag, dinsdag, woensdag en 
zondag 17.00 - 21.00 uur
donderdag, vrijdag en zatedag
17.00 - 21.30 uur

Geachte gast, we werken met 
verse producten en bieden 
zoveel mogelijk kwaliteit.
Vandaar onze vraag voor uw 
geduld, omdat bereiden soms 
meer tijd vergt.

@ AU MOUTON BLANC



ONTBIJT (tot 12.00 uur)
Croissant boter en confiture        5,50                             
Yoghurt, granola en banaan  6,90
Croissant ham en kaas        6,50                  
Tosti uit het vuistje      6,50

Healthy breakfast combo: 
Yoghurt, granola, banaan,
verse jus, koffie of thee  11,90

Mouton breakfast:
Croissant, boter en confiture, 
Verse jus, koffie of thee        9,50              

Groente omelet 10,90
Omelet met spek                             10,90                                                        
Uitsmijter                               10,90                                                                  
                                                                                    
LUNCHGERECHTEN
Croque Monsieur 6,90
Tosti Mexicana 
(cheddar, gehakt en chili) 7,50
Omelet met spek                             10,90 
Groente omelet 10,90                                                        
Uitsmijter                               10,90
 









   

























 















 





 





Trilogie van kroketjes: garnalen-, 
kalfs- en grottenkaaskroketje 13,50
Trilogie van vis: toast met gerookte
zalm, garnalenkroketje en 
boerenbrood met tonijnsalade 13,50
Kippenpasteitje 13,50
Mouton trilogie: Tomatensoep/soep 
van de chef, brood met  
serranoham en een kalfskroket      12,50
Huisgemaakte vegetarische lasagna 16,50
Classic burger 17,50
Vegaburger met zoete aardappel 17,50
Schnitzel met frites en salade 19,00
Saté van varkenshaas met 
salade en brood of frites 19,00
Mestreechs zoervleis 17,50
 
SOEPEN
Tomatensoep met ballen 7,90
Soep van de chef 7,90
Uiensoep 8,50

SALADES  
Geitenkaas en spek 14,50
Zalm en avocado 16,50
Carpaccio 15,50 
Burrata 14,50

DAGKAART
Van 10.00 tot 17.00 uur



BROODJES
Boerenbrood 
Huisgemaakte tonijnsalade 9,50
Hummus, pesto, tomaat en  
basilicum 9,50
Avocado spread, zalm
 & eggs Benedict 10,90
Gerookte zalm en avocado 
met limoen-dillemayonaise 10,90
Carpaccio, Parmezaanse kaas,  
pesto en truffelcrème 10,90

Barra
Oude kaas en spek  8,50
Hete kip 8,90

Speltbol
Avocado kip en spek 9,50
Serranoham, mozzarella en pesto 9,50

Focaccia 
Geitenkaas, honing en spek 10,50
Club Kip 10,50

Viking brood 
Club Sandwich 12,90
Burrata 10,90

VOOR DE KLEINTJES
Gebakken eitje 5,00 
Poffertjes 5,00 
Tosti uit het vuistje 5,50

VOOR DE ZOETE TREK
Limburgse vlaai  4,20
(slagroom 0,60)    
Warme Apfelstrudel met 
vanillesaus en slagroom 7,50 

DAGKAART
Van 10.00 tot 17.00 uur















 

 

 

  

 

 













SAMENKOMEN IN STIJL

Op de bovenverdieping 
beschikken we over twee 
sfeervolle zalen. Deze zijn 
uitermate geschikt voor 
vergaderingen en besloten 
gezelschappen. Een 
groepsdiner behoort tot de 
mogelijheden.
Informeer naar de 
mogelijkheden of kijk op 
onze website:
aumoutonblanc.nl



avond voor hoofd pasta slades

 

VOORGERECHTEN
Soep van de dag 7,90
Tomatensoep 7,90
Broodplank met oliedip, 
kruidenboter en aioli 9,50
Carpaccio met truffelcrème, 
Parmezaanse kaas, pesto en 
pijnboompitjes 10,90
Scampi aglio olio 11,50
Garnalenkroketjes 13,00

HOOFDGERECHTEN
Luikse gehaktballen met 
‘unnesajs’ 17,50 
Classic burger 17,50
Mestreechs zoervleis 17,50
Vegaburger met zoete aardappel 17,50 
Schnitzel 19,00
Saté van varkenshaas 19,00
Mixed Grill 20,50
Vis van de chef 20,50
Biefstuk Classic
portsaus of pepersaus en 
warme groenten 22,50

Voorgaande hoofdgerechten worden 
geserveerd met verse frites en 
bijpassende garnituur

PASTA GERECHTEN
Huisgemaakte vegetarische lasagna 16,50

SALADES
Geitenkaas en spek 14,50
Zalm en avocado 16,50
Carpaccio 15,50

NAGERECHTEN
Crème brulée  7,50
Dame Blanche 7,50
Moelleux van chocolade  7,50
Cheesecake   7,90
Kaasplankje 12,50

AVONDKAART
Van 17.00 tot 21.00/21.30 uur

















 























 









KLEINE TAPAS SCHOTEL (vanaf 17.00)  19,50
Gehaktballetjes in tomatensaus, kippenboutjes, Manchego kaas, patatas bravas, 
scampi, calamares, tomatensalade, pimentos de padron, aioli, tapenade en brood.  

GROTE TAPAS SCHOTEL (vanaf 17.00)  25,00
Gehaktballetjes in tomatensaus, kippenboutjes, Manchego kaas, 
patatas bravas, scampi, calamares , tomatensalade, pimentos de padron, 
aioli, tapenade en brood,  kaaskroketje, peppadew, spareribs, Serranoham en meloen. 

Portie olijven 5,50
Oude kaasblokjes 6,50
Nacho chips 7,50
Nacho Deluxe (vega of gehakt) 8,50
Kaas, worst, olijven en 
Amsterdamse uien 8,50
Kaasstengel chilisaus  8,50
Vega bitterballen  10,50

Calamares met 
limoen-dillemayonaise 9,50
Ambachtelijke bitterballen 9,50
Broodplank met oliedip, aioli,
kruidenboter en tapenade 9,50
Kaasplankje 12,50
Grote borrelplank 17,90

BORRELKAART



















 





Deel je foto's via de socials en tag ons: 
@aumoutonblanc



avond voor hoofd pasta slades
MENU BLANC 27,50

Salade geitenkaas en spek
of

Tomatensoep


Schnitzel met frites en salade
of

Mestreechs zoervleis


Dame Blanche
of

Crème brulée

MENU MOUTON 33,50

Carpaccio met truffelcrème, Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitjes
of

Scampi aglio olio


Biefstuk met portsaus of pepersaus, warme groenten en frites
of

Vis van de chef 


Moelleux van chocolade
of

Cheesecake

MENU’S
Van 17.00 tot 21.00/21.30 uur



LEKKER STAPPEN

Wist u dat het in Grand café Au Mouton 
Blanc ook erg gezellig is op (weekend)
avonden en feestdagen? Elke vrijdag en 
zaterdag gaan vanaf 22.00 de stoelen 
aan de kant en organiseren wij events 
met DJ’s en live optredens. Kijk voor 
onze actuele agenda op onze website 
(aumoutonblanc.nl) en stap eens een 
keer gezellig binnen.


