
GEBAK
Ons gebak wordt vers voor u gemaakt. Het kan dus zijn dat 
het gedurende de dag op gaat, informeer daarom altijd naar 
het actuele aanbod 

Linzenvlaai van tante Fie

Cheesecake, salted caramel

Chocolade fudge taart 

Limburgse vlaai 

VOOR DE KINDEREN
Speciaal voor onze jongst bezoekers

Tomatensoep
Lekker met stokbrood en roomboter

Poffertjes 
Met slagroom en iets te snoepen

Kinderkroket
Draadjesvleeskroket met een broodje of frietjes

Kinderpasta Bolognaise 
Kinderportie van onze eigen bolognaisesaus met pasta

BORRELHAPJES

Droge worst van eigen scharrelvlees
Speciaal voor ons gemaakt door ‘van vleesch tot worst’

uit Urmond

Haute Friture  

Grote plank met frietjes, snacks en sausjes

Bitterballen / Bittergarnituur 

Oesterzwam bitterballen 

Uienringen / Kaasstengels

Portie frietjes  

Portie worst (fuet) 

Oude kaas met pitjesmosterd

GERECHTEN
De hele dag door te bestellen. 

* Broodkeuze: bierbostelbrood, stokbrood, brioche

Soep van de dag  

Tomatensoep  

Broodje oude kaas*
Belegd met oude kaas, honing/mosterd sla en rauwkost

Broodje mediterraan*
Belegd met humus, olijven, feta, rauwkost en koriander

Broodje tonijn*
Belegd met huisgemaakte tonijnsalade 

Broodje van de week* 
Vraag naar het actuele gerecht

Kroketten*
Twee draadjesvlees of oesterzwamkroketten van Zwamburg 
uit Schimmert, geserveerd op brood naar keuze

Flammkuchen 
Traditioneel belegd met creme fraiche, spek en ui

Salade valdieu
Salade met een met honing gegratineerd valdieukaasje

Salade crispy chicken
Groene salade met groenten, croutons en krokante kip

Sjieke friet zoer vleisj
Loaded fries met een heerlijke topping van Limburgs zuur-
vlees, oftewel ‘zoervleisj’ met lente-ui en verse kruiden

Sjieke friet saté 
Loaded Fries met een heerlijke topping van kip in satésaus 
met gefrituurde uitjes, cassava kroepoek en verse kruiden

Sjieke friet chili sin carne
Loaded Fries met een topping van huisgemaakte chili sin 
carne, geraspte kaas en verse kruiden. Zo lekker en vol van 
smaak, je mist het vlees écht niet!

Tagliatelle Bolognaise
Traditioneel gestoofde bolognaise van ons eigen scharrel-
vlees. Geserveerd op tagliatelle en gegarneerd met oude 
kaas.

Extra erbij
Maak je bestelling nóg lekkerder met de volgende extra 
mogelijkheden:

portie frietjes

extra bacon 

kleine salade on the side

MENUKAART DRANKENKAART

FRISDRANKEN

Coca cola/coca cola zero, fanta, sprite

bitter lemon, tonic / Ice tea regular/
green / Chaudfontaine rood/blauw 

Fristi, chocomel / Appelsap / 

jus d’orange / Karaf ranja

SPECIALE FRISDRANKEN

Gingerbeer (0%)
Geserveerd met steranijs en extra verse gember  

Tonic very berry
 Een zoete en verfrissende mixer met een vleugje rood fruit 
en passievrucht.. Geserveerd met rood fruit en verse munt

BIEREN TAP

Brouwerij de Fontein brouwt op kleine 
schaal ambachtelijke speciaalbieren. Al-
lemaal met een eigen karakter en verhaal. 
Van licht en zacht tot zwaar of bitter. 
Voor ieder zit er wel iets naar smaak bij! 
Het assortiment wisselt wekelijks.

Op tap zijn altijd klassiekers te vinden 
zoals een witbier, dubbel en tripel, aan-
gevuld met seizonesbieren, specials en 
andere Fontein-klassiekers.

BIEREN FLES

Er zijn nog meer flesbieren op kleine 
schaal voorradig. Op zoek naar een an-
dere,specifieke smaak? Vraag het gerust 
aan een van onze medewerkers of lees de 
smaakomschrijvingen online. Alle fles-
bieren zijn gebrouwen in eigen brouwerij

COCKTAILS
Ons bier wordt verwerkt tot een heerlijke, zachte bier-gin.
Engelse soldaten die zich in de Dertigjarige oorlog verschan-
sten noemden jenever/gin ook wel ‘Dutch Courage’. In Stein 
noemen we dat Sjíem (energie/wilskracht).

Sjíem klassiek
Klassieke gin-tonic op de Fontein wijze. Onze Sjíem met 
tonic, ijs en citrusvruchten

Sjíem very berry
Onze huisgestookte biergin, gecombineerd met very berry 
tonic, rood fruit, munt en veel ijs

Mocktail gin-tonic (0%)
Heerlijke alcoholvrije gin-tonic. Zo smaakvol, je mist de 
alcohol niet!

Mocktail italian spritz (0%)
Zonder alcohol genieten van de smaak van een Aperol spritz

Gingerbeer (0%)
Geserveerd met steranijs en extra verse gember  

WIJN EN LIKEUR

Chardonnay (glas/fles) 
Droge, witte, fruitige wijn

Verdejo (glas/fles) 
Witte, elegante wijn met tonen van tropisch fruit en citrus

Rosé (glas/fles)
Klassieke, licht fruitige en droge rosé

Rode wijn (glas/fles) 
Fruitige, soepele wijn van Quinta do Casal Monteiro

Diverse, huisgemaakte likeuren
Kleinschalig gestookt, vraag naar het actuele aanbod

Limoncello
Heerlijk zoet en fris, uiteraard uit eigen stokerij

ARRANGEMENTEN

Een hele dag doorbrengen bij ons en in 
onze omgeving? Stein is de moeite waard 
om nog te komen bekijken!

Bij (en vanuit de Fontein) is het heerlijk:
- wandelen
- fietsen 
- speuren
- genieten


