Onze lentebeleving
Om te beginnen...
Heerlijke plaatselijke producten in kleine gerechtjes, gemaakt speciaal voor jullie om zo een
culinaire wandeling te maken doorheen onze streek.Deze zijn geserveerd met brood en streekboter

Soep van streekgroentjes €5,60
Groene asperges, Sainte-Lucie en saffraan mayonaise €9,40
Lamsgehakt, tzatziki €8,30
Wijngaardslak, lookboter €9,80
Trio van pens, appelcompote €11,90
Streekplank kaas en/charcuterie €14,40/€14,70

...wij gaan verder...
Brood is van oudsher de basis van onze eetbeleving. Dit is dan ook
ideaal om onze streekproducten op een gezonde manier op tafel te brengen
Platte kaas, radijsjes en waterkers €10,50
Geitenkaas, spekjes, honing en okkernoot €14,70
Groene asperge, vleessalade van ham en ei €14,90
Gerookte forel, peren en limoen €14,90
Huidkieës, mosterd, zilveruitjes en pickles €11,80

...en nog iets meer

Heerlijke plaatselijke zoetigheden
Verloren brood, appel ijs
en siroop van peer €9,50
Aardbeienkorf €7,60
Hoeveijs met chocoladesaus €7,40
Crumble van rabarber €8,10

Beleving Pierco €34

Groene asperges - Trio van pens Gerookte forel - Aardbeienkorf

Beleving De 7 bronnen €30
Lamsgehakt, tzatziki - Soep Geitenkaas - Crumble

De meerderheid van onze producten gebruikt in de Bistro zijn erkend en gekeurd als streekproduct. Al
onze producten zijn seizoensgebonden als gevolg daarvan varieert onze menukaart per seizoen.
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Notre expérience printanière
Pour commencer...
De délicieux produits régionaux en petite portion, spécialement fait pour pouvoir faire une
promenade culinaire à travers notre région. Servi avec du pain et du beurre régional

Soupe aux légumes régionaux €5,60
Asperges vertes, Sainte-Lucie et mayonnaise au safran €9,40
Haché d'agneau, tzatziki €8,30
Petit gris aux beurre à l'ail €9,80
Trio de boudin, compote de pommes €11,90
Planche régionale de fromages/charcuterie €14,40/€14,70

...on continue...
Le pain d'antan est la base de notre alimentation. C'est alors
aussi une manière saine de vous présenter nos produits régionaux
Fromage blanc, radis et cresson €10,50
Fromage de chèvre, lards, miel et noix €14,70
Asperges vertes avec salade de viande jambon et oeuf €14,90
Truite fumée, poires et citron vert €14,90
Hure de porc, moutarde, petit oignons et pickels €11,80

...et quelque chose de plus

Expérience Pierco €34

De délicieuses douceurs régionales
Pain perdu, boule de glace aux pommes
et sirop de poires €9,50
Corbeille de fraises €7,60
Glace artisanale, sauce chocolat €7,40
Crumble de rhubarbe €8,10

Asperges vertes - Trio de boudins Truite fumée - Corbeille de fraises

Expérience De 7 bronnen €30
Haché d'agneau - Soupe Fromage de chèvre - Crumble

La plupart de nos produits utilisés dans le Bistro sont reconnus et approuvés en tant que produits
régionaux. Nos produits sont saisonniers et la carte variera selon la saison.
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Dranken uit onze streek
Aperitief
Blosm Vermouth Gold
Blosm Vermouth Red
Geerteminne Rood
Tonicello
Coupe Schorpion
Schorpion

€5,10
€5,10
€4,00
€6,40
€10,70
€41,50

Gins
Belgin
Blosm Maribelle Gin
Blosm Sweet Sensation Gin
Saffraangin
van onze vrienden Art.14
van Met Vier in Bed
Stone Mountain
Wilderen Gin

€13,30
€13,20
€13,20
€13,90

€12,40
€12,60

Alcohol
Arancello
Limoncello
Appeljenever
Kweeperenjenever
Citroenjenever
Wild Weasel Single Malt
Wild Weasel Finest Blend
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€5,90
€5,90
€4,80
€4,80
€4,80
€14,20
€9,10

Dranken uit onze streek
Wijndomein Kitsberg
Evi en Daniel, wilden een eigen wijn van topkwaliteit produceren. Ze
besloten een wijngaard aan te leggen op een prachtig stuk grond op de
grens van de gemeente Heers en de stad Sint-Truiden, pal in het hart
van het glooiende Haspengouw.
Chardonnay Eik
Pinot Blanc
Pinot Gris

€8,10/€39,60
€5,50/€28,60
€5,80/€30,10

Wijnkasteel Vandeurzen
Het was hun droom om het kasteeldomein opnieuw in zijn volledige
pracht en glorie te herstellen. Op de zuidflank langs beide zijden
van de kasteeldreef legden ze een wijngaard aan. Daarmee willen ze
het centrum van Linden de charme geven van de mooie wijndorpen die
ze van op hun vakanties in het zuiden kennen.
Gruner Veltliner Pure White
Pinot Noir Pure Red
Temperanillo Pure Red

€7,90/€39,50
€7,90/€39.60
€7,90/€39,60

Wijndomein Gloire de Duras
In 2015 startte het wijnavontuur van Peter en zijn gezin. In
datzelfde jaar werden de eerste wijnstokken van Chardonnay, Pinot
Gris en Auxerrois aangeplant in Wilderen. In de twee daaropvolgende
jaren volgde opnieuw een uitbreiding met de aanplant van Riesling in
de tuin van het Kasteel van Duras, gelegen op slechts enkele
honderden meters van het wijndomein.
€8,20/€39,80
Chardonnay Barrique
€7,90/€39,90
Pinot Gris
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Dranken uit onze streek
Bieren op vat
5,5% Tumulus Aura €3,00
8,2% Wilderen Kanunnik €4,30

Landen
Wilderen

Bieren op fles
9% Adelardus Tripel €4,10
6,5% Ambras Tripel €3,60
5,5% Bink Blond €3,00
5,5% Bink Bruin €2,90
7,1% Bloesem Bink €3,20
4,5% Bloesem Kriek €3,20
6% Liefmans Cuvée Brut Kriek €4,20
8% Hellebaard €3,90
4,9% Hoegaarden €2,50
9% Hoplinter Climax €4,20
8,8% Kouter-Lorem €3,80
6,5% La Cress €3,90
9,1% Nattelore Tripel €5,50
8,3% Tripel V €4,20
9% Tumulus Magna €3,30
8% Tumulus Nera €4,20
6,5% Walsberger Blond €4,30
7,5% Walsberger Bruin €4,20

Kerkom
Jandrain-Jandrenouille
Kerkom
Kerkom
Kerkom
Kerkom
Jeuk
Landen
Hoegaarden
Oplinter
Wommerson
Tongeren
Leuven
Molenstede
Landen
Landen
Walsberger
Walsberger

De meerderheid van onze producten gebruikt in de Bistro zijn erkend en gekeurd als streekproduct.. Onze producten zijn
seizoensgebonden en de kaart varieert volgens het seizoen.
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Dranken uit onze streek
Warme dranken
Koffie €2,40
Déca €2,60
Espresso €2,40
Dubbele espresso €3,00
Cappuccino melk €4,40
Latte Macchiatto €4,40
Koffie verkeerd €4,20

Frisdranken
200ml Ginstberger plat €2,10
200ml Ginstberger bruis €2,10
0.5l plat/bruis €4,00
1l plat/bruis €4,00
275ml Ritchie cola €2,90
275ml Ritchie citroen-framboos €2,80
275ml Ritchie orange €2,80
275ml Ritchie pompelmoes €2,90
200ml Fairtrade fruitsap €2,60
200ml Fairtrade multivruchten €2,60
250ml Fructus laagstam €2,20
Fructus hoogstam €2,20
Fructus appelkers €2,20
Homemade Iced Tea €4,10

De meerderheid van onze producten gebruikt in de Bistro zijn erkend en gekeurd als streek-product. Al onze producten
zijn seizoensgebonden als gevolg daarvan varieert onze menukaart per seizoen.
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