
Maison Haacht is een gezellige ontmoetingsplek voor locals, ondernemers 
en toeristen. Met zo’n 25 verschillende bieren op de tap en op fles, leveren 
het van oudsher Valkenburgse kwaliteitsmerk Leeuw bier en de Belgische 

familiebrouwerij Haacht een verrassend assortiment voor bierliefhebbers van 
elke goesting. Ook de menukaart staat geheel in het teken van de smaak van het 

goede leven. Proost & geniet ervan!

Onze keuken is geopend vanaf 12.00 uur. 



Soepen 

Gegratineerde uiensoep onze huisgemaakte klassieke Franse uiensoep ....................  7,75
Dagsoep vraag onze bediening wat de soep van de dag is  ...........................................  6,50

-  LUNCHKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Lunchgerechten

Burrata Flaguette

met pesto, zongedroogde tomaatjes, balsamico en pijnboompitten  ....................................12,50
Vega bagel
rode bagel met gegrilde groenten en guacamole  ........................................................... 9,50
Broodje carpaccio van rundvlees
met truffelmayonaise, pijnboompitten, balsamicodressing en parmezaanse kaas  ................ 13,50
Gehaktbal
ambachtelijke lauwwarme gehaktbal op vers gebakken landbrood met Limburgse mosterd......  8,95
Zuurvlees op Limburgse wijze
met tijger friet en salade ...................................................................................... 16,95

Maaltijdsalades 

Alle salades worden geserveerd met brood en smeersels.

Salade Val Dieu
Val Dieu kaasje met honing, tijm, spekjes en walnoten ............... klein 15,50 / groot 17,50
Salade zoete aardappel
met feta en geroosterde amandelen  ....................................... klein 13,50 / groot 15,50



Voorgerechten 

Dagsoep
vraag onze bediening wat de soep van de dag is  ........................................................... 6,50

Gegratineerde uiensoep
onze huisgemaakte klassieke Franse uiensoep .............................................................. 7,75

Brood mandje
met verschillende smeersels  .................................................................................... 7,50

Carpaccio
flinter dun gesneden ossehaas met truffelmayonaise, balsamico,

pijnboompitten en parmezaanse kaas  ....................................................................  12,50

Salade zoete aardappel
met feta en geroosterde amandelen  ......................................  klein 13,50 / groot 15,50

Salade Val Dieu
Val Dieu kaasje met honing, tijm, spekjes en walnoten  .............  klein 15,50 / groot 17,50 

-  DINERKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Allergieën? Meld het ons. 



Hoofdgerechten vlees

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gegrilde seizoensgroenten en tijger friet.

Triple sliders
hamburger proeverijtje van lam, wild en rund  .......................................................... 21,50

Diamanthaas
ook wel jodenhaas genoemd u heeft keuze 3 verschillende soorten sauzen;

bearnaisesaus, chimichurri of salsa verde ................................................................. 26,50

Sate van varkenshaas
gemarineerd spies van varkenshaas met zoetzuur, gebakken uitjes en kroepoek  ................ 21,50

Knien in ‘t zoer
hele konijnen bout bereid op Limburgse wijze  ........................................................... 28,50

Limburgse zuurvlees
op Limburgse wijze gemaakt van gemarineerd rundvlees  ............................................ 18,50

-  DINERKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Hoofdgerechten vis

Forel
verse hele regenboog forel +\- 260 gram met geroosterde amandelen ................................ 22,50

Vispotje
met witvis, zalm, scampi en vissaus  ........................................................................ 20,50



Voor de kids 

Chickenstrips
met tijger friet, appelmoes en mayonaise  ................................................................... 7,00

Kids burger
met tijger friet, appelmoes en mayonaise   .................................................................. 7,00

Poffertjes
met poedersuiker en slagroom  ................................................................................ 5,90

Nagerechten 

Limoen mascarpone cheesecake
gegarneerd met amandel en slagroom ....................................................................... 6,75

Brownie 
american style brownie met vanilie ijs en slagroom  ......................................................7,25

Keizer Karel kaasplank
plankje met verschillende streek kazen geserveerd met notenbrood

en Limburgse stroop. Ook lekker om te delen  .............................................................16,50

Kinder ijsje
met speeltje  ........................................................................................................ 5,50

-  DINERKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 



Specials van de chef 

Pastrami Sandwich
gerookt en gepekeld vlees op boerenland brood met mosterd .......................................... 12,50

12- uurtje
mini pastrami, soep van de dag en brood met een bourgondische kroket  .......................... 13,50

Ewrtensoep
met worst, brood en katenspek  .............................................................................. 10,50

Hertenbief
200 gram met uienchutney, gegrilde groeten en tijger friet  ........................................... 23,50

Portlander burger
burger van rundvlees met cheddar, bacon, gekarameliseerde ui,

stout saus en American mosterd  .............................................................................. 9,50
geserveerd met friet  ........................................................................................... 13,50

Apelstrudel
met ijs en vanillesaus  ........................................................................................... 6,50

-  HAACHT SPECIALS  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Allergieën? Meld het ons. 



-  BORRELKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Favoriete bier-spijs combinatie!

Nacho’s in combinatie met SUPER 8 Blanche.

Nacho’s 

Nacho’s 

tortillas, cheddar, guacamole en chutney  ................................................................... 7,50

Nacho’s pikant 
taco beef, tortillas, cheddar, guacamole, chutney en jalapeños  ....................................... 10,00

Borrelplank 

Borrelplank aan de Brug

traditionele borrelplank met onder andere bierbitterbal, uienringen, gehaktbal, kaas,

worst en bijpassend brood met smeersels. voor 2 personen  ............................................ 22,50

Borrelplank Maison Haacht
borrelplank “streetfood” maiskolf, nacho’s, pastrami, jalapeños bites, uienringen en

bijpassend brood met smeersels, voor 2 personen  ........................................................ 22,50

Keizer Karel kaasplank
plankje met verschillende streek kazen geserveerd met notenbrood

en Limburgse stroop. Ook lekker om te delen  .............................................................16,50



-  BORRELKAART  - 
Geniet van de smaak van het goede leven! 

Borrelenhapjes

Bierbitterballen
6, 10 of 20 stuks ..........................................................................  6,00 / 9,00 / 17,50

Bitterballen
6, 10 of 20 stuks ..........................................................................  6,00 / 9,00 / 17,50

Chickenstrips 
8 stuks met sweet chilisaus  ..................................................................................... 8,50

Chickenwings
6 stuks  .............................................................................................................. 8,50

Uienringen 
in bierbeslag. 12 stuks  ........................................................................................... 8,50

Hot jalapeños

mozzarella jalapeños bites. 6 stuks  ........................................................................  10,00

Gehaktbal 

met Limburgse mosterd .......................................................................................... 6,50

Broodplank

diverse broodsoorten met tapenade en smeersels  .......................................................... 7,50


