
 

Menukaart 
 

Flamand Farm & Food is gebaseerd op de korte keten. Het 
vlees op de menukaart komt van runderen van eigen 

boerderij, van collega-ondernemers en van jagers in de 
directe omgeving. Dat betekent niet of nauwelijks food 

miles en duidelijkheid over de herkomst en achtergrond van 
het product. Oer-Nederlands en van hoge kwaliteit. 

 

  



Lunchkaart (tot 17.00uur) 
 

Eggs Flamand 2 gepocheerde Mergelland eitjes, met rosbief van eigen 

boerderij, met béarnaisesaus op gegrild brioche brood €16,- 

 

Eggs Kuusj 2 gepocheerde Mergelland eitjes, met bacon van Kuusj, tomaat en 

hollandaise op gegrild brioche brood €16,- 

 

Eggs Geulhof 2 gepocheerde Mergelland eitjes, met gerookte zalmforel, 

guacamole, tomaat en hollandaise op gegrild brioche brood €16,- 

 

Eggs Vega 2 gepocheerde Mergelland eitjes, met falafel, gefrituurde tomaat 

op gegrild brioche brood €14,- 

 

Broodje gezond Mergelland jonge kaas, hooiham Kuusj, homemade mayo, 

sla, tomaat, augurk, rode ui €12,50 

 

Brood met kroketten Flamand met Limburgse wijnmosterd en kleine  

salade €14,- 

 

Steak tartaar Flamand ´carpacciostyle´ met truffelmayo, rucola, 

zongedroogde tomaat, groene asperge, Pluusj kaas en brood €17,50 

 

Rilette gerookte forel van de Geulhof geserveerd met brood en 

Waldorfsalade €15,- 

 

Flamand Classic Burger Wagyu burger, Kuusj bacon jam, Mergelland 

kaas, rode relish, brioche bun, friet €18,- 

 

Sharing plank Heuvelland met allerlei warme en koude lekkernijen van 

eigen boerderij en directe omgeving €45,- 



Dinerkaart (Vanaf 17.00uur) 

Starters 

Steak tartaar Flamand ´carpacciostyle´ met truffelmayo, rucola, 

zongedroogde tomaat, groene asperge, Pluusj kaas en brood €15,- 

 

Rilette gerookte forel van de Geulhof geserveerd met brood en 

Waldorfsalade €15,- 

 

Burrata salade met huisgedroogde tomaatjes en bruschetta €15,- 

 

 

Hoofdgerechten 

 

To share 

Mixed grill Heuvelland (2 personen) laat u verassen door onze chef 
en beleef het heerlijke vlees dat we in het Heuvelland te bieden 
hebben €55,- 

 

Burgerplank 2 (personen) laat u verassen door onze chef en proef de 
lekkerste lokale miniburgers. 3 miniburgers p.p. €45,- 

 

Vega plank (2 personen) laat u verassen door onze chef zijn 

vegetarische mini gerechtjes to share €45,- 

 

 

 

 

 



Burgers 

Classic Burger van eigen boerderij op een brioche bun, met 
Mergelland kaas, Kuusj bacon, rode relish en sla, geserveerd met 
friet €18,- 

 

Rossini Burger van eigen boerderij op een brioche bun, met foie 
royal, truffelmayo, in Madeira geconfijte uien en sla, geserveerd met 
friet €26,- 

 

Vega Burger met falafel,  hummus en homemade tzaziki van 
Mergelland yoghurt €18,- 

 

Eggs 

Eggs Geulhof met zalmforel in tempura, hollandaise, groene asperge, 
erwten, tomaat en rösti €24,- 

 

Eggs Florentine met groene asperge, hummus, tomaat, rösti en 
hollandaise met ras el hanout €18,- 

 

Steak Tartaar 
 
Klassieke steak tartaar met friet €21,- 
 
Waar het ooit allemaal mee begon: Friet zuurvlees met gefrituurde 
uienringen en appelcompote €18,-  

 
Naast deze vaste menukaart bieden wij wekelijks nog  

 

Vraag naar ons wisselende 3 of 4 gangen diner! 

 

 



 

Desserts 

 

Coupe Ijsbaas 1 bol €6,50 

Coupe Ijsbaas 2 bollen €8,50 

Coupe Ijsbaas 3 bollen €10,50 

Dessert van de week vraag ernaar 

Kaasplank met lokale kazen en lekkernijen €15,- 

 

 

 

 


