
MENUKAART

De keuken is open van mei t/m sept.
Wo t/m zo van 12:00 - 21:00 uur.
Reserveren gewenst.

Joan en Danielle Hollanders

MAASLANDCENTRUM
Burg. Maenenstraat 45
6181 EA Elsloo

www.maaslandcentrum.nl
info@maaslandcentrum.nl
046 437 35 75

DRANKEN
KOFFIE & THEE
Koffie       € 1,90
Koffie verkeerd     € 2,00
Latte Macchiato     € 2,50
Cappucino     € 2,30
Espresso      € 2.00
Koffie MLC met amaretto en slagroom   € 3.95
Irisch coffee     € 3.95
Aangeklede koffie    € 3,95 
Thee diverse smaken   € 1,75

FRISDRANK
Val water blauw / rood    € 1,80
Pepsi regular / light    € 1,80
Sisi / 7up / Tonic / Bitter lemon / Cassis  € 1,80
Ice tea / Ice tea green    € 2,25
Rivella / Cristal clear  € 2,00
Chocomel koud    € 2,00
Chocomel warm (met slagroom + € 0,25) € 2,25

SAP
Jus d’orange   € 2,00
Appelsap      € 2,00

BIER
Leeuw pils   € 1,80
Leeuw donker     € 1,80
Star (alcohol arm)  € 2,00
Mystic kersen / radler  € 2,75 
Tongerlo blond / bruin    € 3,00
Tongerlo prior    € 3,50
Keizer Karel robijn / ommegang € 3,50 
Desperados     € 3,50
Mythos     € 3,50
Erdinger Weissbier 0,5L   € 4,00

Vraag naar onze bieren op het vat (verschilt per seizoen)

WIJN
Rode wijn   € 2,75
Zoete / droge witte wijn    € 2,75
Rosé     € 2,75
Ugo 0,2L     € 4,50
Spritz 0,2L    € 4,50

GEDISTILLEERD
Amaretto     € 2,25
Apfelkorn     € 2,25
Bessen     € 2,25
Dropshot     € 2,25
Jägermeister   € 2,25
Jonge jenever     € 2,25
Koffie ouzo   € 2.25 
Martini     € 2,25
Passoã     € 2,25
Schrobbelèr   € 2,25
Sherry   € 2,75
Bacardi  € 3,50
Cognac  € 3,50
Ouzo  € 3,50
Vieux     € 3,50
Wodka  € 3,50
Whiskey     € 4,00

LUNCH
BROODJE
Broodje gezond, wit of meergranen € 4,95
kaas, ham, sla, tomaat, komkommer, ei, ui

Broodje Taco € 5,95
broodje uit de oven met gekruid gehakt,  
kaas, chili saus / knoflook saus

Sandwich To-To € 5,95
tomaten witbrood, zelfgemaakte tonijnsalade

Waldcorn bruin, Chorizo of Kaas € 5,95
pesto, rucola sla, Parmezaanse kaas,  
pijnboompitjes, olijven, kappertjes, dressing

Broodje kip MLC € 5,95
sla, gebraden kipfilet in zoet-pittige  
sinaasappel dressing

Pizzabroodje € 5,95
huisgemaakte tomatensaus, geraspte kaas,  
geruld gehakt, mozerella, pepertjes

Hamburger deluxe XL € 12,50
2x runderburgers, sla, tomaat, augurk, kaas,  
spek, ui, dressing

Pasteitje / Vidé  € 8,95
rijk gevuld pasteibakje met  
zelfgemaakte kippenragout

Uitsmijter € 8,95
brood, ham, kaas, uitgebakken spek

Omelet Calzone € 8,95
gekruid gehakt, champignons, ui, paprika, groente 

PANNENKOEK
Pannenkoek naturel € 4,50

Pannenkoek appel € 5,00

Pannenkoek spek € 5,50

SALADE
Kip salade € 10,95
sla, gebraden kipfilet, mandarijn, dressing

Frisse zomer salade  € 10,95
spekjes óf tonijn, sla, lente-ui, paprika, ei, ui, croutons

Salade Mediterrane  € 10,95
sla, chorizo, olijven, feta, gedroogde tomaat,  
gevulde peper, ui 

Salade fromage chaud € 10,95
sla, wijnazijn, walnoot, appel, franse kaas 

DINER
VOORGERECHT
Calamares met tzatziki € 3,95

Oosterse Tomatensoep licht pittig € 4,25

Heldere kippensoep € 4,25

Garnalen cocktail € 6,25

Runder Carpaccio € 9,95

HOOFDGERECHT
Knoflook Spaghetti scampi’s óf kip € 14,95/ € 13,95
spaghetti geserveerd met of zonder  
jalapeños in knoflook

Spaghettini Bolognese € 11,95
licht gekruid 

Tagliatelle Pollo € 12,95
kip, prei, roomsaus 

Saté € 13,95
varkenshaas, met saus en friet

Zalm € 14,95 
in roomsaus met friet óf tagliatelle

Mythos schotel / zonder Mythos € 15,00 / € 12,95 
pita, tzatziki, souvlaki, saganaki,  
met friet en griekse salade

Desperados schotel / zonder Desperados € 17,50 / € 14,95 
chili con carne, tortilla’s met kaas  
en chilisaus, wrap met pittige kip,  
broodje taco, mexicaanse groente

Zuurvlees € 9,95
met sla en friet  

Pasteitje / Vidé  € 11,95
rijk gevuld pasteibakje met zelfgemaakte  
kippenragout, friet en sla

Hamburger deluxe XL € 13,95
2x runderburgers, sla, tomaat, augurk, kaas,  
spek, ui, dressing, friet

Kinder schotel € 4,25
kipnuggets of frikandel of kroket,  
met friet, mayo, curry, appelmoes

Extra te bestellen  
Mayonaise € 0,50

Portie friet € 1,50

Appelmoes € 1,00

NAGERECHT
Hazelnoten parfait € 5,50

Chocolade muffin € 5,50
met ijs en slagroom 

Dame Blanche € 5,50

Coupe MLC € 6,75
drie soorten ijs met noten melange,  
siroop, slagroom

Coupe vanille € 5,50
met boerenjongens

Aangeklede koffie € 3,95

BIJ DE BORREL
Tortilla’s € 3,95
met chili saus en warme kaas uit de oven

Bitter garnituur 15 stuks € 5,00

Portie kaas, worst, a’dam ui, olijven € 4,95

Pita brood met tzatziki, feta en olijven € 3,95


