
Onze huisgemaakte soepen 

Geserveerd met brood en boter 

 

Pomodori tomatensoep   5,50 

Limburgse mosterdsoep    6,00 
Met chorizo kruimels 

Uiensoep met kaas overbakken   6,50 

Goulashsoep               6,50 

Seizoen of dag soep  ???            6,00 

  

   



Salades 

Worden geserveerd met brood en boter 

 

Salade ‘t Pintje: met scampi’s  9,50 

Salade vis      9,50 
Met gerookte forel, zalm, kappertjes en rode ui 

Salade carpaccio    9,50 
Met truffelmayonaise en oude kaas 

Salade kaas     9,50 
Met diverse soorten kaas 

Salade kip haasje    9,50       
Met chili mayonaisedressing 

Rundercarpaccio           10,50  
Met truffelmayonaise, pitjes, oude kaas en rode ui 



Lunchgerechten                                                     

Geserveerd met garnituur en oer wit of bruinbrood 

 

Uitsmijter: ham kaas    7,50 
Meestal met drie hele dooiers 

Spek en Ei:      7,50 
3 eieren met spek 

Bloedworst     7,75  
Met ui, appelcompote en vijgenstroop 

Kroketten op brood             7,75 
2 elite rundvlees krokketen met mosterd 

Vega kroketten     7,95  
Een duo van groente- en kaaskrokketen 

Hollandse garnaal kroketten  9,50 

Gehaktbal in pannetje met jus  7,95 

 

 



Broodjes en salades 

Wit meergranen of volkoren bruin 

Worden geserveerd met garnituur 

 

Broodje gerookte zalm   8,25 
Met ravigottesaus kappertjes en ui 

Broodje carpaccio     8,25 
Met truffel mayo en oude kaas en rucola sla 

Broodje huisgemaakte tonijn salade    7,95 

Broodjes kip haasjes     7,95 
Met chili mayonaise 

Broodje gezond ’t Pintje   8,25 
Met ham en brie 

Broodje bal gehakt     7,95 
Met Limburgse dressing 

      

 

  

   



Tosti XL 

Classic of meergranen 

Worden geserveerd met garnituur 

 

Tosti ham en ham                       6,75 

Tosti geitenkaas chorizo            7,95 

Tosti brie en spek              7,95 

Tosti tonijn met gesmolten kaas           7,50 

Tosti ‘t Pintje, 100% rundvlees  8,75  
Burger met tomaten salsa, ui en kaas      

  

   



Voor de stevige trek 

Geserveerd met garnituur en friet 

 

Kipsaté: 2 malse kip spiesen        11,50  

Kipsaté xl: 3 malse kip spiesen        14,50 

Gehaktbal met jus in een pannetje   14,00 

Schnitzel: met champignonsaus       14,00 

Schnitzel: met spek en brie        14,50 

Limburgs zuurvlees         14,50 

Biefstuk met kruidenboter        15,50 

Hamburger ‘t Pintje                14,50 
200 gr 100% BBB-rundvlees 

Fish and chips: krokante scholfilet    14,50 
met ravigottesaus  

 



Lekkernijen en desserts 

 

Brownie met vanille ijs en slagroom 6,50 

Hazelnoot parfait huis gemaakt  6,50 

Tartufo: een ijs bonbon    6,50 

Coupe het Pintje    6,50 
Vanille ijs met Baileys en chocoladesaus   

Kaasplankje     9,50 

Met diverse soorten kaas 

En natuurlijk een lekker stuk Limburgse 

Ambacht van Bakkerij Vermeren kan altijd 

 



Voor bij de Borrel of de lekkere trek 

 

Kaas en worst blokjes    4,00 

Elite bitterballen 6st    5,50 

Alpen ballen verrassend 6st  6,00 

Gemengde hapjes xl 8 st    7,50 

Uienringen 10 st    5,50 

Mozzarella sticks 8 st    6,00 

Chicken bites - malse kip stukjes  6,00 

Broodplank     6,00 
Met diverse smeersels 

Kaasplank                      10,50 
Diverse soorten kaas en garnituur   

Borrelplank             12,50  
Diverse soorten kaas, vlees, bitterballen en garnituur 

 


