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De Zeute Inval
- menukaart -

Dranken
fris fris € 2,40
Pepsi cola
Pepsi max
Sisi
7-up
Sourcy rood
Sourcy blauw
Cassis
Rivella
Bitter lemon 
Tonic
Ginger Ale
Tomatensap
Appelsap
Fristi 
Chocomel
Ice tea € 2,60
Ice tea Green € 2,60
Verse jus  € 3,50
Homemade ice tea € 2,80 
Homemade Lemonade € 2,80
Tönissteiner vruchtenkorf 
(suikervrij vruchtensap) € 2,60

warme dranken
Ko�  e € 2,60
Grote ko�  e € 4,20
Cappuccino € 2,80
Latte macchiato € 2,80
Ko�  e verkeerd € 2,80

LUXE KOFFIE’S € 3,50
Hemelse Hazelnoot
Creamy Caramel
Keizerlijke Kaneel

Cappuccino of latte met:Cappuccino of latte met:

- Caramel
- Hazelnoot
- Amaretto
- Kaneel
- Vanille

 + € 0,40
Espresso € 2,60
Dubbele espresso € 4,20
� ee diverse smaken € 2,60
Verse muntthee € 2,80
Verse gemberthee € 2,80
Warme chocomel € 2,60
Irish co� ee € 5,80
Limburgse ko�  e € 5,80
IJsko�  e € 4,50

Alle koffie’s 
zijn mogelijk met décafé

Diverse soorten vlaai € 3,90
Luxe gebak v.a.  € 4,60 
Warm appelgebak € 3,90
Warm appelgebak + 
bolletje ijs € 4,40
Bompa’s suikerwafel € 2,70
Bompa’s suikerwafel 
met vers fruit € 4,70
Slagroom € 0,50

Bier

Ur Pilsner 30cl €  2,60
La Chou� e €  3,90
Duvel Tripel Hop €  3,90 
Hoegaarden €  3,50 
Gerardus Dubbel €  3,50
Westmalle dubbel € 4,20
Westmalle Tripel €  4,20
Liefmans Fruitesse €  3,50
Le� e Blond € 3,90

Radler 0.0% € 2,60
Zwarte Ruiter Malt € 2,60
Zw. Ruiter Weizen 0.3%  € 3,50

WIST U DIT AL?!
- De Zeute Inval is zoveel meer -

Naast een gezellige plek waar u terecht kunt voor een lekkere kop ko�  e, 
een lunch of high tea, is er ook de mogelijkheid om 
De Zeute Inval af te huren voor een feestje of diner. 

Daarnaast kunnen we ook op locatie catering verzorgen. 
Eigenlijk is alles mogelijk. 

Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. 
Wij kijken graag samen met u naar uw wensen!

De Zeute Inval

∂
De Zeute Inval 

∂

Gasthuisstraat 18
6231 JW Meerssen
043-3647922
info@zeuteinval.nl
www.zeuteinval.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
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witte wijn € 3,60
zoete witte wijn € 3,60
rosé € 3,60
rode wijn € 3,60
Crodino € 3,60
Port (rode en witte) € 3,40
Jonge jenever € 2,50
Jägermeister € 2,50
Els la vera € 2,50
Baileys € 3,80
Amaretto € 3,80
Whisky € 4,60
Cognac € 5,50
Gin € 3,80
Limoncello € 3,80

barbecue
Wij beschikken over een prachtige grote barbecue en verzorgen 

daarmee uw barbecuefeest (vanaf 15 personen) van A tot Z.
Informeer naar de mogelijkheden!Informeer naar de mogelijkheden!

Wij bezorgen ook maaltijden aan huis. 
Wilt of kunt u niet iedere dag voor uzelf koken, 

laat het ons weten en we bespreken samen 
wat de mogelijkheden zijn.

Geniet ook thuis van de voor 
ons gemaakte advocaat ”Zeut 

genot” of “Zeut geluk”
Potje genot klein € 4,60
Potje genot groot € 7,20
Potje geluk klein € 4,90



Broodjes
keuze uit boerenbrood of stokbrood

(ook glutenvrij mogelijk +€2,00)

Gezond ontbijt E 9,00

yoghurt met vers fruit, 
granola, verse jus 1x 
ko�  e of thee 

Frans ontbijt E 8,00

croissant, 
boter, 
jam, 
verse jus, 
1x ko�  e of thee

Klassiek ontbijt E 12,50

Divers beleg,
boter, 
jam, 
diverse broodsoorten,
eitje naar keuze, 
verse jus, 
1x ko�  e of thee

Ontbijt:
Tosti’s (keuze uit bruin- of witbrood)

◉ Tosti ham en kaas € 5,10
◉ Tosti Hawaï € 5,50
◉ Croque Madamme (tosti met gebakken ei erop) € 5,50
◉ Tosti caprese (tomaat, mozzarella en pesto) € 6,10

 speciale broodjes

Warme gerechten
• 12- uurtje 1 klein kopje dagsoep, 1 kroket en een snee 

boerenbrood met tonijsalade of gehakt € 12,50
• 2 rundvlees kroketten met frites of brood € 9,50
• Kippenpasteitje € 9,50
• Bloedworst met appeltjes, stroop en boerenbrood (seizoen) € 9,50
• Kip� let “à la Anna” met frites en salade 

(Kip� let in een zoet/zure uiensaus) € 13,50
• Schnitzel met frites en salade € 14,50
• Gebakken vis met remouladesaus, salade en frites € 14,50
• Biefstuk met pepersaus, salade en frites € 15,50
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vanaf twee personen u 19,50 p.p.
Reserveren is gewenst

High tea
Soepen

Minestronesoep 
(rijk gevulde Italiaanse 
tomatensoep)  € 5,50

Courgettesoep met gerookte 
zalmsnippers  € 6,10

Danny’s dagsoep  € 5,50

Erwtensoep (seizoen) € 6,90

Salades
•  Vissalade met gerookte zalm, tonijn, ei, kappertjes 
  en rode ui € 13,50

•  Salade pikante kip € 11,50

• Salade met geitenkaas, honing en walnoot € 11,50

•  Salade met Oosterse biefstuk reepjes 
gebakken met uien € 13,50

eten wat de pot schaft
iedere week een 

wisselend hoofdgerecht

Voor slechts Voor slechts 

E E 10,5010,50

Zie borden voor info en/of 
geef u email adres af bij de 
bar of stuur een mail naar 

info@zeuteinval.nl om op de 
hoogte te worden gehouden 

van de gerechten.

pannenkoeken
Natuur E 4,70

Per topping E 1,50

Keuze uit appel, ijs, 
vers fruit, ham, 
kaas, spek, 

Combineren 
mogelijk!

Eiergerechten
Uitsmijter ham en/of kaas E 9,50
Spiegelei met gebakken spek E 9,50
Omelet spek E 9,50

◉ Club sandwich (kip en spek) € 9,90
◉ Focaccia met serranoham, mozzarella en tapenade € 9,50
◉ Foccaia met ham, kaas, rode ui en chilisaus € 9,50
◉  Focaccia tuna melt
   (heerlijke tonijn met kaas oversmolten) € 9,50
◉ Focaccia met geitenkaas en spek  € 9,50
◉ Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas € 9,50
◉ Wrap met kip� let en avocado € 8,50

9,50
9,50

■  Limburgs gehakt 
met mosterdmayonaise € 6,50

■ Jong belegen kaas € 5,90

■ Ham met mosterdmayonaise € 5,90

■  Tonijnsalade van het huis met 
appel en rode ui € 6,50

■  Eiersalade met krokant gebakken 
spekjes € 6,50

■ Gezond € 7,50

■ Brie met gekarameliseerde appeltjes € 7,50

■  Huisgemaakte carpaccio met 
tru� elmayonaise en 
Parmezaanse kaas € 9,50

■  Gerookte zalm met rode ui, 
kappertjes € 10,50

■  B.L.T.C. 
(spek, sla, tomaat, kip, cocktailsaus) € 9,50 

Voor de kleine trek
Bitterballen (8 stuks) € 6,50
Bittergarnituur (12 stuks) € 7,50
Po� ertjes € 3,50
Saucijzen broodje € 3,80
1 kroket op een sneetje brood € 5,50

Losse 

croissant 

E 3,00


