Voor groepen hebben we binnen Oma’s kamer. Hier geniet u lekker
privé met uw eigen groep. Buiten hebben we in de zomermaanden
natuurlijk het terras, ook voor groepen. We hebben voor u een
aantal leuke arrangementen samengesteld:

Tantes “streken”preuveriekes

5 Tantes streekgerechtjes met 5 bijpassende
preufglaasjes bieren 24.95
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5 Tantes streekgerechtjes met 5 bijpassende
preufglaasjes wijnen 24.95

		 5 Tantes streekgerechtjes met 5 bijpassende
kopjes thee 19.95.
Van woensdag tot en met zaterdag kunt u hiervan smullen.

Oma’s luxe Limburgse tapas lunch:

Gezellig met een groep vanaf 8 personen lunchen: we serveren in Oma’s
kamer een Limburgse preufplank. Verschillende huisgemaakte Limburgse
hapjes: Limburgse vlees- en kaassoorten, poetes, bourgondische bitterbal,
en truffel- en geitenkaas-kroketjes. Met mosterd, stroop en Limburgs
roggebrood. Tot 17.00 uur kunt u van dit arrangement smullen. 11.95

Limburgse brunch

Gezellig samen de dag beginnen!
U wordt ontvangen aan een mooi gedekte tafel. We verwennen u met
koffie, thee, jus d’orange. Dan komen er diverse soorten brood, Limburgs
vlees, kaas, natuurlijk poetes en spek met ei. U sluit af met een lekker stukje
vlaai. Voor deze brunch ontvangen we u graag tussen 11.00 en 13.00 uur.
21.50

Eate bie de Oma

Dit arrangement kan enkel geboekt worden van oktober tot en met april.
Voor groepen van 10 tot 30 personen. We verwennen u met een 3 gangen
menu. Uiteraard geserveerd in het servies van oma. U begint met een
lekkere Zondagse soep uit een mooie soepterrine. Het hoofdgerecht
bestaat uit 2 soorten vlees, diverse soorten groenten en 2 soorten
aardappelen. Een super finale als toet. Koffie of thee na. 32.50

Wittemer wijn en spijs dag

Volop genieten van Limburgse wijn en spijs! U start in de middag bij ons
met koffie met vlaai. Daarna wandelt u door het prachtige heuvelland naar
Wahlwiller. Daar wacht wijnboer Wim Hendriks op u. Hij leidt u rond in de
wijngaard met de prachtige vergezichten. U proeft natuurlijk van zijn heerlijke
wijnen met wat lekkere kaasjes. U wandelt weer terug naar de herberg,
waar een heerlijk drie gangen diner op u wacht. Dit arrangement kunt u
boeken van april tot en met oktober, met minimaal 8 personen. 52.95
Van deze arrangementen kunt u alleen gebruik maken als u dit gereserveerd heeft.
Alle prijzen zijn per persoon.

