
Kip          10.50
Sous vide gegaard. 
Met avocado, bacon, cherrytomaat, pecorino & tru!elmayo

Doperwtenspread      8.50
Huisgemaakt. Met feta, munt, cherrytomaat & walnoot

Mashed avocado     9.00
Huisgemaakt. Met geitenkaas, komkommer & radijs

Hummus       8.50
Huisgemaakt. Met gegrilde groenten, zonnebloempitten & sriracha saus

Geitenkaas       10.50
Met walnoot, komkommer, zongedroogde tomaat, honing & balsamico 

Eiersalade     8.00
Huisgemaakt. Met bacon, tru!elmayo & tomaat 

Tonijnsalade        9.50
Huisgemaakt. Met cherrytomaat, komkommer & kappertjes

Gerookte zalm        12.50
Met avocado, kappertjes, ingelegde ui & komkommer

Holtkamp croquetten       9.50
Op twee sneetjes brood. Keuze uit kalf, kaas of garnaal (+2.50)

Bullebal       10.50
Twee huisgemaakte gehaktballen met satésaus, lente ui, gebakken ui & komkommer

Kipsaté         10.50
Sous vide gegaard. Met satésaus, komkommerzuur & gebakken ui

Uitsmijter – 3 eieren op twee sneetjes brood     8.50
Keuze uit diverse toppings (+1.80 per topping)
Jonge kaas/ Reypenaer kaas/ Mozzarella/ Bacon/ Ham/ Avocado/ Gerookte zalm

VERS BELEGDE BROODJES
Keuze uit wit of bruin landbrood

Caesar salade        15.50
Met kippendij, bacon, pecorino, komkommer, cherrytomaat, ansjovis & croutons

Gerookte zalm        16.50
Met avocado, kappertjes, ingelegde ui, cherrytomaat, komkommer & zonnebloempitten

Geitenkaas        14.50
Met walnoot, komkommer, cherrytomaat, zongedroogde tomaat, honing & balsamico

Vegan salade        13.50
Met vegan kaas, gegrilde groente, linzen, zonnebloempitten, cherrytomaat & croutons

SALADES



Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten!

Onze vegetarische gerechten
Weinig tijd? Deze gerechten zijn snel klaar!

Cheesecake van Patisserie Holtkamp     5.50

Appeltaart van Patisserie Holtkamp    5.50
Met slagroom (+0.50)

Huisgemaakte brownie       4.50
Met een bolletje vanille-ijs

Huisgemaakt bananenbrood      3.50

ZOET

Par Hasard deluxe burger  19.50
Op brioche bol met sla, tomaat, augurk, gekarameliseerde ui, 
bacon, koolsla, Reypenaer kaas & Par Hasard frites

Beyond burger   20.00
Plantaardige burger op brioche bol met sla, tomaat, augurk, 
gekarameliseerde ui, koolsla, Reypenaer kaas & Par Hasard frites

Kipsaté  19.50
Kippendij, satésaus, komkommerzuur, kroepoek & Par Hasard frites

Limburgs zuurvlees 20.50
Authentiek stoofpotje in zuur van Iers rund, ontbijtkoek, laurierblad, 
kruidnagel en witte ui. Geserveerd met Par Hasard frites & huisgemaakte appelcompote

Par Hasard frites  4.50
Met saus naar keuze (piccalilly mayo, ketchup of curry)

HOOFDGERECHTEN

Ham kaas 6.50
Met jonge kaas & ambachtelijke achterham

Caprese 7.50
Met mozzarella, tomaat, pesto & basilicum

Spicy tuna melt 8.50
Met tonijnsalade, jonge kaas, jalapeño & sriracha

TOSTI’S


