
 
MENUKAART

MAALTIJDEN 

spinazietaart     16,00
met feta en ei, geserveerd met salade 

groentecurrytaart     16,00
geserveerd met salade

chili sin carne       16,50
geserveerd met salade en brood

schnitzel (200gr) met champignonsaus 17,00
met frites en salade 

spare ribs        22,00
met frites en salade

Limburgs zuurvlees van rund (250gr) 18,00
met frites en salade

groente curry      16,00
met rijst en salade

tagliatelle bolognaise      16,00
met groente en brood 

tagliatelle vis      18,50
saus op basis van kreeft, met groente en brood

scholfilet au beurre     21,50    
met groente en aardappelpuree

rode mul in basilicumsaus     22,50    
met groente en tagliatelle

hele dorade provencaals-tomaat  22,00
met groente en rijst

‘n heel kippetje     18,50
met salade en frites

biefstuk pepersaus (200gr)   23,50
met groente en frites

Heerlijk en eerlijk

Welkom bij Ome Jeu, fijn dat u er bent! 

De keuken van Ome Jeu kan toveren maar niet heksen 
...ambachtelijke bereiding vraagt zijn tijd.

Ome Jeu maakt per tafel 1 rekening op. Deze mag u het 
liefst met pin voldoen.

Extra couverts worden in rekening gebracht.

Heeft u een allergie of wilt u meer weten over de allerge-
nen van bepaalde producten? Overleg met ons, wij koken 
binnen onze mogelijkheden graag voor u.

Heeft u vragen? Stel ze gerust! 

Dorade

Mais

Kip

Koe

Varken

Schaap

Witlof

Drakenfruit

VijgTonijn

Asperge



BELEGD BROOD 

gezond         8,50   
‘t bekende broodje op onze manier

lauwwarm vegan     8,50
avocado, feta, ui, tomaat

tonijnsalade     9,50 
natuurlijk huisgemaakt

croque monsieur     8,00
Ome Jeu’s tosti ham & kaas 

gebakken appel      7,50 
met suiker en kaneel

geitenkaas lauwwarm     9,50 
met rode biet, walnoten en druiven

maiskip in kruidenroomkaas (warm) 9,50
scharrelkip zoals ‘t hoort

jackfruit met kaas overbakken  9,50
onbekend; smaakt zeker naar meer

bloedworst      9,50
met appelstroop

CROQUETTEN & ANDER LEKKERS 

2 rundvlees croquetten     11,50
met limburgse mosterd
met frites of brood en salade 
     

2 kaas croquetten    12,50
met mosterdmayonaise
met frites of brood en salade      

2 garnalen croquetten    17,50
met cocktailsaus
met frites of brood en salade    

2 knolselderij croquetten    13,00
met truffelmayonaise 
met frites of brood en salade    

kibbeling (250gr) met remouladesaus 15,00
met frites en salade

2 frikandellen speciaal     11,50
met frites of brood en salade

HAMBURGERS 

bestburger rund classic (200gr)  16,00
met frites

bestburger rund cheese (200gr)  16,50
met frites

lamsburger met knoflooksaus  (200gr) 17,50
met frites

plantbased burger met piccalilly  16,00
met frites

VOORGERECHTEN 

soep          6,50
keus uit 2: wisselend aanbod  

brood       4,75
Italiaanse bol met roomboter 
en kruidenroomkaas

huzarensalade       9,00   
met ham en brood

champignons in knoflook   9,00
met brood

2 maatjes haring     9,00
met roggebrood en piccalilly

videeke      10,00
pastei met kippenragout

MAALTIJDSALADES
geserveerd met brood

 
geitenkaas lauwwarm     17,00  
met rode biet, walnoten en druiven

caesar salad     18,50
‘n klassieker met kip

vegan salade met quinoa    17,00
met frisse citroendressing

Jackfruit

Courgette

Quinoa

Tomaat


