Onze DE PAS-lunch

Lunchspecials:

van 12.00 u. tot 15.00 u.
(tosti’s, soep en bittergarnituur kunnen
den òllinge dag worden besteld)

PASsie Mik:

Carpaccio met rucola, “oude” Hisse kaas en
truffelmayonaise en pijnboompitten 9,00
Kipsaté van Riny van Esch mèh gedreugde
juintjes, een schaaltje atjar, zilverjuintjes en
augurkjes 9,50 of mèh friet 12,50
Knapperige slòòj mèh gerukte kiep, (salade met
gerookte kip) tutti-frutti, frisse appel,
balsamico-dressing æn geroosterde
cashewnoten 8,50
Slòòj mèh gaèteki:s awt de oven mèh
spækskes,(salade met geitenkaas uit de oven
en spekjes) frambozendressing, honing en
croutons 8,50
Slòòj Niçoise mèh ut beroemde ansjoviske op
de top (salade Niçoise) 8,50
Hamburger 150 grams puur rundvlis van Slager
van Orsouw mèh un knapperig gegrild breujke
æn frietjes 10,50
Awtsmijter ham/ki:s æn 3 aèjer (uitsmijter 3
eieren met ham en of kaas)7,00
Bovenstaand wordt geserveerd met wit of bruin
molensnijder-vloerbrood van de bakkers Lamers
en echte boter

Mand meulebroad grof gesnéje bruin en wit
mèh roomki:s, kruidebotter æn aïolie
(Vloerbrood met dippers) 4,50

PAS op de plòts:
3 sneeje meulebroad mèh Maashorst
krukket, spiegelaèj, ham en ki:s (3 sneeën
brood met Maashorst kroket ham kaas en
spiegelei) 7,50

Het PASt vandaag:
Een speciale lunch aanbieding 8,50
Kèkt èfkus op de borden

Soep
Tummatensoep mèh dur Marian
aègegemakte gehaktbællekes (tomatensoep
met door Marian gedraaide gehaktballetjes)
4,50
Vòrse aègegemakte soep mèh croutons(zie
het bord of vroag ut efkes òn de bediening)
(Verse zelfgemaakte soep zie het bord) 5,00

Broat æn mik zèn niej kræk
ènter.

Hisse belegde breujkes (belegde
broodjes)

Mik wier vrúger tége broat gezeejt
æn broat waor un rawgebreujke.
Degene diej diej breuj ront brògt
wier “Mik” genoemt. Zooh hadde
in His Harrie Mik æn Jaske Mik.
Dees
mense
brogte
mèdde
bakfiets mik ront. Hulliej keinder
wiere
ok nòr hullieje vòdder
vernoemt. Ut waare allemòl
”mikskes”. Diej mikke waare ok
veujl grotter æs naw. Dæ waar
mar goewt ok, want zo’n
klotmikske besgoot der niej òn
æster twaalef kòrtorre òn de tòffel
zaate. Mama sneej bóns aalt de
mik, want dæ kos zèh allinnig.
Úrst un hiil dun kòòrsje òn de
bovekant der af. Doar wier bóns
aalt um gevogte, want door mogte
suiker op doen. Ut lèste kòòrsje
wier niej getèlt dur ons, ok al
mogte doar ok suiker op doen.
Dæ waor veuls te dik.

(keuze uit wit of bruin vloerbrood en
donkerbruin of wit desembroodje)

Bært van Trientjes

Breujke pikant rundergehakt mèh vòrse paprika
en Cheddarcheese (broodje rundergehakt) 5,50

Hèlle aowe Hisse ki:s mèh un schaaltje
augurkjes æn zilverjuintjes (oude Heesche kaas)
4,00

Jonge ki:s of gekokte ham, of gerukte kiep mèh
blòòjke slòòj, temaat en komkommer (jonge
kaas, gekookte ham of gerookte kip) 3,50

Maashorstkrukket mèh mosterd
(Maashorstkroket of vegetarische kroket met
mosterd) 1= 4,00 2 = 6,50

Breujke gesmolten brie met walnoten en
honing awt de oven (Broodje gesmolten brie)
4,50

Breujke supergezond, guacamole, slòòj, temaat,
paprika, kumkummer, æn gekokt aèj (Broodje
supergezond: guacamole, sla, tomaat en
gekookt ei) 3,75

Croquemonsieur of hèdde liever un
krokante Hisse frollie? (Tosti’s)
(den òllinge dag te bestellen)
Gaèteki:s æn pesto (geitenkaas met
pesto) 5,75
Nutella æn banaan 3,50
Oer-tosti: mèh ham æn ki:s natuurlijk?
æn tomatenketchup (ham en kaas) 4,50
Vakantie-tosti awt Hawaï 😉 ham, ki:s,
ananas (ham, kaas, ananas) 4,75
Gerukte zalm mèh juintjes (gerookte
zalm met uitjes) 6,00

Taartjes, ijsco’s, sjukklaa æn zuujt

Kèkt èfkus in de vitrine æn lòt oew aège
verlaèje.
(Kijk in de vitrine en laat je verleiden)
Gesorteerd gebak van de bakkers
Lamers 3,50

Rombotter cake 1,50

Schaaltje sjukklaatjes 3,00

De Ola ijsvitrine æn snoepkraom ister vur
nog meer lækker graèj.
Kijk eens in onze snoepkraam, gebaksvitrine
en ijsvitrine naast de bar voor al het lekkers.

De misse
Unne misse is ut aège grontgebiet van
ieders hawshaawe. Æster eujt vollek
kwaam, konne ze door dur fiets nèr zètte, of
lòtter durre wáge. De misse laog mistentèts
tusse-n-ut haws æn de sguur. Ge waart er
veilig æn door moog allinnig goei vòllek
kòmme. Dur laag ok dik unne hont vaast
op de misse æn diej warsgaawde zunne bòs
dætter
iemus
vrèmds over
de
misse
getrojje
kwaam. Op
de
misse
trojje ok nog
liggeluk un pòr hènne dur ut zaant. Diej
ware awt de hènnekoj ontsnapt of over de
gòòs van de hènneloap gevlóge. Ze
sgarrelde dan den òllinge dag ront, want
door laag aalt wèl wæ te pikke. Dur waor
nòg gènne klíkó. Alle daag wier door alles
nèrgegoit wæ niej mèr gebrökt wier. Zoa
trofte door stukskes van un kumke æn
butjes van ut iite òn. Sòtterus moes dan
iemus den òllinge misse griessele. Dæ waar
aalt grif un karwaèj.
Ut sgònste waor ut, æs ut úrst geriigent
hah. Dan konde van diej sgòn stripkes dur
ut zaant trèkke, want anders waar ut Hisse
zaant kloare-n-aosse. Æn æs dieje plak
dan òlling kloar waor, moog der niemes mèr
mèdde fiets over heen rèèje. Want den
zondigemaèrige tèèjde allemòl in oew
sondusse dinge op de fiets over unne
maagdelukke misse te kunne rèèje.
Bært van Trientjes

En wij bedanken!
Baert van Trientjes (Bert Wijnen)
voor de Heesche vertaling en
Heesche storytelling

Wijnkaart
Mousserende wijn
Prosecco D.O.C. Francesco Yello glas
4,50 fles 22,50
Hugo (mousserende wijn met
vlierbloesem) glas 3,75 fles 17,50

Zoete witte wijn:
Riesling Rheinhessen Kónigshof glas 3,20
fles 17,50

Droge witte wijn
Sauvignon Blanco, Genio Español
Blanco, D.O. Jumilla glas 3,75 fles 17,50
Bergon Chardonnay IGP d’Oc glas 3,75
fles 17,50
Rueda Verdejo “Lisonja”AOP glas 5,50
fles 26,00

Rosé
Rosé Urmeneta Wine of Chile glas 3,75
fles 17,50

Rode wijn
Bergon Merlot IGP d’Oc glas 3,75 fles
17,50
Pinot Noir ‘The Wirewalker’ Philip Shaw
Wines, Orange, South East, Australië glas
5,75 fles 29,50
Shiraz ‘The Idiot’ Philip Shaw Wines,
Orange, South East, Australië glas 4,25
fles 23,50

when life
gives you
lemons
drink
lemonade

Puro fairtrade biologische koffie en
thee
Niet vergeten,
taartje eten! 😊
Koffie/ espresso 2,00
Dubbele espresso 3,00
Grote koffie 3,50
Koffie verkeerd 2,30
Cappuccino 2,30
Latte Macchiato 2,75

Fuzetea, Fuzetea green, Bitter lemon, Tonic,
Rivella, Jus d’orange, Appelsap,
Tomatensap, Fristi, Chocomel 2,50
Coca Cola regular/zero, Fanta sinas/cassis,
Sprite, Chaudfontaine blauw en rood 2,30
Ranja 1,00
Glas melk 2,00
Fris gekoeld water met limoen en kruiden 1
liter 4,00
Literfles water met een scheutje
Limodinasiroop (Pure siroop uit de
Broksteegtuin in Schaijk) 4,50
Fles Chaudfontaine rood liter 5,00
Red Bull 3,00

Thee 2,00 (keuze uit de theedoos)
Verse thee: 3,00
Muntthee
Gember & Sinaasappel
Citroenmelisse, Venkelkruid & Munt
Salie met munt & limoen
Warme chocomel 2,50
Dot slagroom 0,75
Koffie met een tik… 1,00 extra
Keuze uit Amaretto, Tia Maria, whisky,
wodka en wat er nog meer in het café op
het schap staat.
Irish coffee 5,00
Ook andere variaties (zie de plank in het
café) mogelijk

Pas jij?
Drink alcoholvrij!
Ben jij het zat om steeds gewoon frisdrank of water
te drinken? Begrijpelijk..
We zetten iedere maand twee nieuwe mocktails op
de kaart en geniet eens van een:

Hàpkes
Kippeling van Poelierderij van Esch met hot
chilisaus en mayonaise 7,50
Maashorst bitterballen met mosterd
10 stuks 6,00
Bittergarnimix met hot chilisaus en mayo
8 stuks 6,00

Fles water (1ltr) met mint en limoen 4,00
Bavaria 0.0% IPA 3,00
Bavaria regular 0.0% 2,60
Radler 0,0% 2,60
Bavaria witbier 0.0% 3,00

Hàpke van vandaag (op het krijtbord kijken of
vragen aan de Pascrew) 5,00
Kaasplankje 4 exclusief door Ton Bens
uitgezochte kaasjes met rogge-rozijnen
sneetjes en groene tomatenjam 9,50

Mocktails:

Of je worst lust? Vier verschillende soorten
charcuterie (200 gram) van slagerij van Orsouw
met chutney 9,50

Een cocktail zonder alcohol

Noten van Bon Fromage 4,50

Tonic met verse mint en limoen een
scheutje citroenmelisse gembersiroop
afgetopt met spa rood 4,50

Nacho’s volgens recept van de chef van
Kokoma Beach Curaçao (pitig gehakt, cheddar,
kruidendip, guacamolo, chilisaus) grote schaal
9,00

Icetea met salie, citroenmelisse en een
scheutje kruidensiroop 4,50

Portie door Dinie gekruide olijven 4,00
Hollandse kaasblokjes met mosterd 4,50
Vrienden van de Pasplank

Literfles bruiswater met scheutje Limodina siroop
4,00
(Limodina= Pure siroop uit de Broksteegtuin in
Schaijk)

Plank met kaasje, Hollandse kaas,
olijven, droge worst, bitterballen,
kippeling, gerookte zalm, stukken
molenbrood, dippers en nacho’s 15,50

PASsie Mik:
Mand meulebroad grof gesnéje bruin en wit
mèh roomki:s, kruidebotter æn aïolie
(Vloerbrood met dippers) 4,50

