Eetcafé Bie Josee
Ambyerstraat-Noord 71
6225 EB Maastricht
043-3654090

Voorgerechten

Tomaten-paprikasoep geserveerd met basilicumroom €5,50
Uiensoep gegratineerd met Gruyère kaas €5,75
Brood met tapenades €6,50
Sissende garnalen in knoflookolie €7,00
Rundercarpaccio met truffelcrème en Parmezaanse kaas €9,00
Salade met rode biet, appel en geitenkaas €8,50
Salade met gedroogde ham van het heuvelland varken €9,00

Hoofdgerechten

Saté van kophaas met atjar €15,50
Spareribs Bie Josee, geserveerd met coleslaw en huisgemaakte barbecuesaus €17,50
Biefstuk van het Blanc Bleu Belge met paddenstoelen, geserveerd met
seizoensgroenten en een peperjus €19,50
Entrecote met bearnaise saus en een frisse salade €21,00
Konijn op Maastrichtse wijze €17,50
Vegetarische pasta met paddenstoelen en seizoensgroenten €15,50
Mosselen in witte wijn, geserveerd met knoflooksaus en Limburgse
mosterdsaus €20,50
Vis van de week, vraag aan de bediening

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites.

Kindermenu, tot 12 jaar

Saté van kophaas €8,00
Spareribs €9,00
Pasta €8,00

Desserts

Ijs met warme kersen €6,50
Dame blanche, ambachtelijk vanille ijs met huisgemaakte chocolade saus
€5,50
Cheesecake met rood fruit compote €6,50
Dessert van de dag, vraag aan de bediening
Kinderijsje €4,00

Speciale koffie

Irish koffie, met slagroom en whisky €5,25
Italiaanse koffie, met slagroom en amaretto €5,25
Spaanse koffie, met slagroom en tia maria €5,25
Baileys koffie, met slagroom €5,25

Frisdranken

Coca Cola, Coca Cola Zero €2,30
Chaudfontaine 0,25cl blauw/ rood €2,00
Chaudfontaine 0,50cl blauw/ rood €4,00
Fanta €2,30
Sprite, tonic, bitter lemon €2,30
Appelsap, cassis €2,30
Chocomel €2,30
Jus d’orange €2,30
Ice tea, ice tea green €2,30

Warme dranken

Koffie, espresso €2,30
Dubbele espresso €3,50
Cappuccino, koffie verkeerd €2,50
Thee €2,00

Bieren

Pilsner Urquell 0,20cl €2,20
Pilsner Urquell 0,33cl €3,10
Pilsner Urquell 0,5cl €4,50
Wisseltap €4,00

Fles

Grimbergen dubbel €4,50
Grimbergen triple €4,50
Grimbergen blond €4,50
Grimbergen blanche €4,00
Kriek max €3,50
Grolsch radler €3,50
Radler 0.0 €3,00
Grolsch Weizen €4,00
Peroni Libera €3,00

