
 

Geachte gast, we werken met verse producten en bieden zoveel mogelijk kwaliteit. 
Vandaar onze vraag voor uw geduld, omdat bereiden soms meer tijd vergt. 

 
 Openingstijden bar    
 M 11.00 tot 22.00   
 D 10.00 tot 22.00   
 W  10.00 tot 22.00   
 D  10.00 tot 00.00   
 V  10.00 tot 02.00   
 Z   10.00 tot 02.00   
 Z 11.00 tot 22.00   
 
 
 Openingstijden keuken (dagkaart)  Openingstijden keuken (avondkaart) 
 M  11.00 tot 17.00      M  17.00 tot 21.00 
 D  10.00 tot 17.00      D 17.00 tot 21.00 
 W  10.00 tot 17.00      W 17.00 tot 21.00 
 D  10.00 tot 17.00     D 17.00 tot 21.00 
 V  10.00 tot 17.00     V 17.00 tot 21.00 
 Z  10.00 tot 17.00     Z 17.00 tot 21.00 
 Z  11.00 tot 17.00     Z 17.00 tot 21.00 
 

 
     w w w . a u m o u t o n b l a n c . n l  
     i n f o @ a u m o u t o n b l a n c . n l  

Dagkaart 
Van 10.00 tot 17.00 uur 

Onze Lunch! 
 
Omelet met spek op bruin brood              8,50 
Uitsmijter met ham en/of kaas op bruin brood          8,50 
 
Croque monsieur                  4,70 
Croque Caprese (tomaat, mozzarella en pesto)         5,50 
 
Trilogie van kroketjes: garnalen-, kalfs-, en grottenkaaskroketje 
 met boerenbrood                 8,90 
Trilogie van vis: toast met gerookte zalm, garnalenkroketje en 
 boerenbrood met tonijnsalade             9,90 
Trilogie van vlees: toast met filet americain, kalfskroketje en  
 boerenbrood met gehaktbrood             9,90 
 
Steak Sarnie, getrancheerde biefstuk met gegrilde paprika, 
 Parmezaanse kaas en truffelcrème             8,50 
Pulled pork sandwich                  7,90 
Club sandwich                  10,90 
 
Kippenpasteitje (koninginnehapje)              9,90 
Mouton Classic burger                13,50 
Saté van varkenshaas met salade en stokbrood of frites    15,50 
Schnitzel met frites en salade             14,80 
Lasagne met stokbrood en salade           13,50 
 
Soepen 
Uiensoep                     6,10 
Tomatensoep                   5,80 
Soep van de chef                  5,80 
 
Salades 
Salade warme kip “Indiënne”             11,50 
Salade met warme Val-Dieu en gekonfijte appeltjes met notenbrood 11,50 
Salade niçoise                   12,50 



Broodjes! 
Boerenbrood  
Carpaccio, Parmezaanse kaas, truffelcrème en pijnboompitjes  8,50 
B.L.T. á la Mouton: spek, tomaat, sla, uien en cocktailsaus    7,90 
Gerookte zalm en garnaaltjes met limoen-dillemayonaise    8,50 
Parmezaan met rucola, pijnboompitten en balsamicocrème    7,90 
Limburgse gewelven coppa (gerookte ham) met 
 zongedroogde tomatencrème           8,40 
 
Notenbrood 
Val-Dieu kaasje met gekonfijte appeltjes         8,50 
Gezond: ham, kaas en groentegarnituur         7,50 
 
Wit stokbroodje 
Jonge kaas, sla en komkommer            6,00 
Huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes en sla        7,50 
Fileta americain, rouille, rode ui en ei          7,50 
Oude kaas en gebakken spek            6,50 
Gehaktbrood van traiteur Saveurs met mosterd       7,50 
 
Focaccia (lauwwarm) 
Geitenkaas, honing en spek              8,90 
Brie met pecannoten en honing            7,90 
Club (kip, spek, rode ui en gesmolten kaas)        8,90 
 
Voor de kleintjes 
Knakworst met boerenbrood               4,50 
Poffertjes                     4,00 
Gebakken eitje                   3,50 
 
Voor de zoete trek 
Huisgemaakte brownie met vanille ijs en slagroom        6,90 
Limburgse vlaai (extra slagroom €0,50)           3,20 
Warme Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom        5,90 
 

Avondkaart 
Van 17.00 tot 21.00 uur 
 
Voorgerechten 
Brood met kruidenboter                  3,90 
Thaise kippensoep                    5,90 
Carpaccio met truffelcrème, parmezaanse kaas en pijnboompitjes     8,50 
Vis trio: garnalenkroket, scampi aglio olio en calamaris         8,90 
Bruschetta’s van de chef                  7,50 
Warme Val-Dieu kaas met gekonfijte appeltjes           7,90 
 
Hoofdgerechten 
Biefstuk met gebakken bospaddenstoelen of pepersaus      16,90 
Saté van varkenshaas                 15,50 
Schnitzel                     14,80 
Maastrichts stoofpotje van rundvlees            15,50 
Gehaktballen op Luikse wijze met een zoete uiensaus       12,50 
Mouton Classic burger                  13,90 
Mixed grill: vier vleessoorten met twee sausjes         16,50 
Kalfsmedaillons omwikkeld met Serranoham en Marsala-roomsaus   17,90 
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met verse frites en salade  
 
Zeebaarsfilet met gegrilde groene asperges en krielaardappeltjes    16,90 
 
Pasta gerechten (verse pasta van Michel) 
Pasta met bospaddenstoelen, truffel en geitenkaas        13,50 
Pasta met scampi’s in tomaat-basilicum saus          14,50 
Lasagne met stokbrood en salade             13,50 
 
Salades 
Salade warme kip “Indiënne”               11,50 
Salade niçoise                     12,50 
 



Nagerechten 
Crème brulée                     6,50 
Dame Blanche                     6,90 
Huisgemaakte brownie met vanille-ijs en slagroom          6,90 
Sorbetijs, cassis en mango, met verse bosvruchten          6,90 
Hazelnoot Semifredo (heerlijk bijna bevroren hazelnootcrème)      7,50 
Kaasplankje                      9,50 
 
Lekker borrellen! Tot 21.00 verkrijgbaar 
 
Kleine tapas schotel (vanaf 17.00)     € 13,90 
Gehaktballetjes in tomatensaus, kippenboutjes, dadels in bacon, Manchego 
kaas, patatas bravas, scampi, Moorse spiesjes, calamares, brood met alioli en 
zongedroogde tomatencrème 
 
Grote tapas schotel (vanaf 17.00)     € 19,90 
Gehaktballetjes in tomatensaus, kippenboutjes, dadels in bacon, Manchego 
kaas, patatas bravas, scampi, Moorse spiesjes, calamares , gemarineerde 
makreel, grottenkaaskroketje, peppadew, brood met alioli en zongedroogde 
tomatencrème 
 
Grote borrelplank               12,50 
Kaasplankje               9,50 
Ambachtelijke bitterballen           6,90 
Kaas, worst, olijven en Amsterdamse uien      6,50 
Portie olijven               3,50 
Brood alioli en zongedroogde tomatencrème      4,50 
Nacho chips               5,50 
Bruschetta’s van de chef           7,50 
Kippenboutjes              6,50 
Calamares met limoen-dillemayonaise       6,50 
Ook nog na 21.00 verkrijgbaar 
Oude kaasblokjes             4,50 
Gehaktballetjes met mosterd          4,50 
Livarano worstje             4,00 
Laatste 3 samen op een plankje           11,50 
 

 
 
Menu Mouton € 28,50 
 

Carpaccio met truffelcrème, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 
of 

Warme Val-Dieu kaas met gekonfijte appeltjes 
* 

Biefstuk met gebakken bospaddenstoelen of pepersaus, 
salade en frites 

of 
Zeebaarsfilet met gegrilde groene asperges en krielaardappeltjes 

* 
Huisgemaakte brownie met vanille ijs en slagroom 

of 
Sorbetijs, cassis en mango, met verse bosvruchten 

 
 
 
Menu Blanc € 22,50 
 

Bruschetta’s van de chef  
of 

Thaise kippensoep  
* 

Schnitzel met frites en salade 
of 

Maastrichts stoofpotje van rundvlees met frites en salade 
* 

Dame Blanche 
of 

Crème brulée 
 
 




