
Limianz       
 

Limianz is ontzettend veelzijdig door de vier verschillende zalen, elke zaal heeft zijn eigen 
karakter en mogelijkheden, zo heb je Brasserie ’t Anker, GelacH, SteegH en MaescH. Deze zalen 
kunnen onderling ook nog aan elkaar gekoppeld worden, zodat er voor alle gezelschappen de 
perfecte omgeving gecreëerd kan worden. Van kleine groepen toto grote groepen, het kan 
allemaal bij Limianz. Een erg prettige bijkomstigheid is dat er voor de deur voldoende (gratis!!) 
parkeergelegenheid is waar gebruik gemaakt van kan worden. 
 
   Ontvangst          

Limburgse vlaai         € 2,75 p.p. 
Limburgse vlaaipunt met slagroom       € 3,05 p.p. 
Luxe Limburgse vlaaipunt        € 3,80 p.p. 
Luxe Limburgs vlaaipunt met slagroom      € 4,10 p.p. 

 
 

Borrelhapjes 
  Koude hapjes (minimale afname per hapje is 20 stuks)          Prijs per hapje  

Kaasprikker de luxe        € 1,35 
Worstprikker de luxe        € 1,35 
Gevuld eitje         € 1,35 
Gekruid stokbrood belegd met vlees of vis of vegetarisch   € 1,65  
(bijv.: filet america, paté, gerookte ham, zalm, garnalen, roomkaas, avocado) 
Gevulde komkommer met vlees of vis of vegetarisch    € 1,85  
Lolly van gemarineerd gehaktballetje      € 2,00  
Mini sandwich vlees of vis of vegetarisch     € 2,00 
(bijv.: kip, rosbief, fricandeau, zalm, tonijn, ei, komkommer, avocado, kaas)  
Prikker van tomaat en mozzarella met pesto     € 2,00 
Gerookte zalm met pikante saus op gegrilde courget    € 2,20 
(bijv.: vlees mousse, zalm, garnalen, tonijn, roomkaas, tomaat)  
Lolly van geitenkaas met topping van wasabi furikake   € 2,20  
Mini wrap gevuld met roomkaas en vis of vlees of vegetarisch  € 2,20 
(bijv.: kip, spek, rosbief, zalm, tonijn, omelet, komkommer, avocado)  
Chefs keuze (dit kan een warm of koud hapje zijn)    € 2,20 
Serrano ham rolletje met roomkaas en groene sla    € 2,50 
Seizoenshapje (bijv.: creaties van asperge, lam, wild, paddenstoelen) € 2,80 
Cocktailtje van vlees of vis of vegetarisch     € 2,95 
(bijv.: kip, rosbief, serranoham, zalm, tonijn, omelet, komkommer, avocado) 
Blacktiger garnaal met een crème van avocado    € 3,05 
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise  € 3,05  
Sushi van vlees of vis of vegetarisch      € 3,35  
(bijv.: kip, biefstuk, zalm, tonijn, garnaal, ei, komkommer, avocado) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Borrelhapjes 
 Warme hapjes (minimale afname per hapje is 20 stuks)  Prijs per hapje 

Bittergarnituur         € 0,80 
Bittergarnituur “De Luxe”       € 0,95 
Pikante hotwing        € 1,70 
Mini soepje helder (bijv.; kip, rund, vis, groenten, uien, champignon) € 2,05 
Gemarineerd gehaktballetje       € 2,05  
Mini soepje gebonden       € 2,20 
(bijv.: tomaat, kreeft, champignon, spinazie, goulash)  
Chefs keuze (dit kan een warm of koud hapje zijn)    € 2,20  
Blikje friet met mayonaise       € 2,80 
Kipsaté met satésaus en kroepoek      € 3,05  
Blikje friet met mayonaise en een stukje frikandel    € 3,05 
Spiesje van curry worst met currysaus     € 3,05  
Bakje gebakken noedels met fijne groentenbakje    € 3,35 
Seizoenshapje         € 3,60  
Mini broodje (runder)hamburger      € 3,60  
Bakje gebakken noedels met fijne groenten en een kipspiesje  € 3,90  
Bakje gebakken noedels met fijne groenten en een garnalenspiesje  € 4,00 
Huisgemaakt mini saucijzenbroodje      € 4,10 
Weckpotje gevuld met een stamppotje     € 4,10  
Chefs keuze (vanaf 25 volwassenen) vanaf     € 10,80 p.p. 
Lastig om een keuze te maken? Laat de chef voor jullie een combinatie van 
warme en koude hapjes samenstellen! Dit hapjesvoorstel kan van te voren 
besproken worden óf jullie laten je verrassen! Dit voorstel bestaat uit ongeveer 5 
hapjes, afhankelijk van het tijdsbestek. 

 
  Walking dinner 
  Even wat anders, een walking diner! Gezellig informeel, niet statisch de hele  

avond bij dezelfde personen zitten. Even wat anders, loop gerust rond, de hapjes  
komen jouw kant op. De hapjes zijn iets kleiner van omvang dan een traditioneel 
diner, waardoor er meer gangen geserveerd worden. 
 
Walking dinner 1              € 29,85 p.p. 
5-gangen (geserveerd in 2,5 uur)  
Oerbrood met serranoham, tomatenbruchetta en tappenade  
Salade van kalfsrouleaux met een kruidenmayonaise  
Truffelsoep met eendelever en spekjes  
Zacht gegaarde hertenrugfilet met spruitjes, rozeval aardapel en een jus van rode  
port  
Tiramisu met een saus van koffielikeur 
 
 
 
 
 
 



 
 
Walking dinner 2       € 31,90 p.p. 
6-gangen (geserveerd in 3 uur) 
Amuse  
Carpaccio van wildzwijn met een saus van cranberries  
Soepje van truffel met fijne gerookte kipfilet  
Zacht gegaarde garnalen in Pernot en knoflook met vlinderpasta met een saus  
van gember en soja  
Gegrilde entrecôte met puree en spruitjes en een saus van bospaddestoelen saus 
Crème brûlée 
 
Buffet 1 met stokbrood en kruidenboter    € 17,00 p.p. 
Keuze uit 2 salades 
Komkommersalade   Tomatensalade  
Witte kool salade   Groene salade  
 
Kies 1 variant 
Kip kerrie    Kip in roomsaus met champignons  
Kipsaté met satésaus   Varkenshaasstukjes in roomsaus met champignons  
Kip op Oosterse wijze   Kip in stroganoffsaus    
Varkenshaasstukjes in pepersaus of stroganoffsaus of satésaus  

 
Kies 1 variant 
Aardappelgratin   Gebakken rijst met fijne groenten  
Warme pasta   Gebakken noedels met fijne groenten  
Friet met mayonaise   Gebakken aardappeltjes  
 
Kies 1 variant 
Haricotverts    Erwten en worteltjes 
Bloemkool met bechamelsaus overbakken met kaas  
 
Het buffet is mogelijk uit te breiden met een dessertbuffet  € 5,45 p.p. 
(verschillende soorten ijs, mousse, bavarois en vers fruit), frites 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Buffet 2 met stokbrood en kruidenboter    € 29,40 p.p. 
Keuze uit 2 salades 
Komkommersalade   Tomatensalade  
Witte kool salade   Groene salade  
 
Kies 2 varianten  
Kip kerrie    Kip in roomsaus met champignons  
Kipsaté met satésaus   Varkenshaasstukjes in roomsaus met champignons  
Kip op Oosterse wijze   Kip in stroganoffsaus    
Varkenshaasstukjes in pepersaus of stroganoffsaus of satésaus  

 
Kies 2 varianten 
Aardappelgratin   Gebakken rijst met fijne groenten  
Warme pasta   Gebakken noedels met fijne groenten  
Friet met mayonaise   Gebakken aardappeltjes  
 
Kies 2 varianten 
Haricotverts    Erwten en worteltjes 
Bloemkool met bechamelsaus overbakken met kaas  
 
Het buffet is mogelijk uit te breiden met een dessertbuffet  € 5,45 p.p. 
(verschillende soorten ijs, mousse, bavarois en vers fruit), frites 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Buffet 3 met stokbrood, oerbrood en kruidenboter   € 24,20 p.p. 
Keuze uit 2 salades 
Komkommersalade   Tomatensalade  
Witte kool salade   Groene salade  
 
Kies 2 varianten  
Kip kerrie    Kip in roomsaus met champignons  
Kipsaté met satésaus   Varkenshaasstukjes in roomsaus met champignons  
Kip op Oosterse wijze   Kip in stroganoffsaus    
Varkenshaasstukjes in pepersaus of stroganoffsaus of satésaus  

 
Kies 1 variant 
Sucade lapjes in eigen jus Kalfsvlees met truffelsaus / italiaanse tomatensaus 
Wild (seizoen)   Limburgs zuurvlees  
Biefstuk met pepersaus/champignonsaus/stroganoffsaus 
 

  Kies 1 variant 
  Zalmfilet met witte wijnsaus 
  Kabeljauwfilet met kreeftensaus 
   
  Kies 2 varianten 

Aardappelgratin   Gebakken rijst met fijne groenten  
Warme pasta   Gebakken noedels met fijne groenten  
Friet met mayonaise   Gebakken aardappeltjes  

 
Kies 1 variant 
Haricotverts    Erwten en worteltjes 
Bloemkool met bechamelsaus overbakken met kaas  
 
Kies 1 variant 
Aspergesalade of Hollands nieuwe (seizoen) 
Rundvleessalade of pastasalade of kip kerrie salade 
Salade caprese 
Rundercarpaccio met parmezaanse kaas 
Salade van serannoham of garnalen 
Gerookte zalm 
Vers fruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Buffet 4 met stokbrood, oerbrood en kruidenboter   € 28,05 p.p. 
Keuze uit 3 salades 
Komkommersalade   Tomatensalade  
Witte kool salade   Groene salade  
Aspergsesalade (seizoen) Rundvleessalade pastasalade of kip kerrie salade 
Hollandse nieuwe (seizoen) Rundercarpaccio met parmezaanse kaas 
Salade caprese   Salade van serrannoham of garnalen 
Gerookte zalm   Vers fruit 

 
Kies 3 varianten  
Kip kerrie    Kip in roomsaus met champignons  
Kipsaté met satésaus   Varkenshaasstukjes in roomsaus met champignons  
Kip op Oosterse wijze   Kip in stroganoffsaus    
Sucade lapjes in eigen jus Kalfsvlees met truffelsaus / Italiaanse tomatensaus 
Wild (seizoen)   Limburgs zuurvlees  
Biefstuk met pepersaus/champignonsaus/stroganoffsaus 
Varkenshaasstukjes in roomsaus met champignons 
Varkenshaasstukjes in pepersaus of stroganoffsaus of satésaus  
 

  Kies 1 variant 
  Zalmfilet met witte wijnsaus 
  Kabeljauwfilet met kreeftensaus 
  Blacktiger garnalen met een sjoa Ricard saus 
  Dagvangst (dagvers) 
   
  Kies 2 varianten 

Aardappelgratin   Gebakken rijst met fijne groenten  
Warme pasta   Gebakken noedels met fijne groenten  
Friet met mayonaise   Gebakken aardappeltjes  

 
Kies 1 variant 
Haricotverts    Erwten en worteltjes 
Bloemkool met bechamelsaus overbakken met kaas  
 

 
 

 
 



 
 

BBQ         € 19,00 p.p. 
Deze BBQ is te boeken vanaf 20 volwassenen en bestaat uit het volgende: 
Salades:    
Tomatensalade  Komkommersalade   Groene salade  
Sauzen:   
Knoflooksaus   Cocktailsaus  
Vlees:  
100 gram BBQ worst  100 gram speklap  100 gram runderhamburger  
Standaard inbegrepen  
Stokbrood met kruidenboter  
 
Meerprijzen voor uitbreidingen op de standaard  
stokbrood met kruidenboter Roomboter     € 0,55 p.p.  
Tappenade         € 1,65 p.p. 
Heel oerbrood         € 1,65 p.p. 
Zachte witte puntjes        € 1,05 p.p. 
Harde mini broodjes wit en bruin      € 1,05 p.p. 
 
BBQ De Chef        € 18,00 p.p. 

  De chef kok stelt voor jullie een heerlijk buffet samen, laat je verrassen! • 
Stokbrood met kruidenboter  
3 Soorten salades  
3 Soorten vlees (300 gram p.p.)  
2 Koude sauzen  
1 Warme saus 

 
BBQ Du Chef de luxe       € 24,40 p.p. 
Onze kok stelt voor jullie een heerlijk uitgebreid buffet samen, laat je verrassen! 
Stokbrood met kruidenboter  
5 Soorten salades  
4 Soorten vlees (300 gram p.p.)  
1 Soort vis/schaaldier (75 gram p.p.)  
3 Koude sauzen  
2 Warme saus  
 
Meerprijzen voor uitbreidingen op de standaard  
stokbrood met kruidenboter Roomboter     € 0,80 p.p. 
Tappenade         € 1,65 p.p. 
Heel oerbrood         € 1,50 p.p. 
Zachte witte puntjes        € 0,85 p.p. 
Harde mini broodjes wit en bruin      € 0,85 p.p. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Diner 
Hoofdgerecht         Prijs per item 
Schnitzel met saus naar keuze      € 14,90 
Zacht gegaarde kipfilet met saus naar keuze     € 15,45 
Groenten tompouce        € 15,45 
Varkenshaas medaillons met een roomsaus     € 15,95 
Gebakken zalmfilet met een witte wijnsaus     € 16,70 
Gebakken kabeljauwfilet met een tomatensaus    € 17,00 
Viscombinatie met een kreeftensaus      € 18,00 
Zacht gegaarde biefstuk met saus naar keuze    € 19,00  
Surf & Turf (biefstuk met garnalen)      € 19,80  
 
Diner menu “Du Chef”  
Laat je verrassen!  
Menu “Du Chef” 2 gangen soep en hoofdgerecht    € 20,05 
Menu “Du Chef” 2 gangen hoofdgerecht en dessert    € 20,05 
Menu “Du Chef” 2 gangen voorgerecht en hoofdgerecht   € 21,10 
Menu “Du Chef” 3 gangen voorgerecht, hoofdgerecht, dessert  € 26,75 
Menu “Du Chef” 4 gangen met soep      € 30,85 
Menu “Du Chef” 4 gangen met een warm tussengerecht   € 35,50  
 
Dessert  
Componenten dessert: Chocolade mousse Advocaat bavarois Vanillie mousse 
Vruchten bavarois Tiramisu Crème brûlée Roomijs Vers fruitsalade  
1 Component dessert        € 5,90  
2 Componenten dessert       € 7,15  
3 Componenten dessert       € 8,00 

 
 


