
De Vief Heringe 
Afhaal of bezorgservice 

Wij bezorgen in Sittard, Geleen en Munstergeleen 
Bestellen kan elke dag van 17.00 uur tot 20.00 uur 

Betalen via pin, contant of een betaalverzoek   
Bezorgkosten € 2,50 Vanaf € 20,- Gratis. 

Kom zelf afhalen en krijg 5% korting op gehele bestelling 
Alleen telefonisch bestellen op: 046-458 59 93 

 
 

Om te borrelen en te peuzelen 
 

- Borrelmaatjes (12 stuks)     12,00 
12 medium grote gefrituurde snacks met curry en mayonaise 

- De Vief Heringe peuzelplank (vanaf 2 tot 4 personen)        p.p. 10,50 

Diverse soorten vleeswaren, Franse en Nederlandse kaas, 

tonijnsalade, koude schotel, uitjes Monegask, olijven, nacho’s, 

molenbrood met boter, Kollen-dip, Vief Heringe mosterd en 

Canisius appelstroop 

 

Salades en Voorgerechten met brood en boter 

 
- Salade Val-Dieu (vega mogelijk)     14,50 

Kaas van de abdij van Val-Dieu, lauwwarm geserveerd  

op een gemengde salade met gebakken spek, ei,  

smokey beans en honing. 

- Vissalade       16,50 

Gemengde salade met gerookte- en rauwe zalm gemarineerd 

met rode biet, forel, croutons en wasabi-mayonaise 

- Runder-carpaccio  

Carpaccio van rundvlees op truffelmayonaise    10,50 

met rucola, smokey beans en Parmezaanse kaas 

- Bieten-carpaccio   (vega, veganistisch mogelijk) 9,50 

Carpaccio van rode biet met een crumble van geitenkaas met  

rucola, walnoot en aceto balsamico   

 

Soep met brood en boter 

 
- Grootmoeders tomatensoep (vega)     7,50 

Huisgemaakt tomatensoep    

- Seizoensoep        6,50 

Vraag onze bediening welke soep wij serveren 

Pasta   
(Wij gebruiken uitsluitend verse Pasta) 
 

- Pasta Biefreepjes      14,50 

Linguine met reepjes biefstuk, champignons, truffel tapanade  

en rode ui, spinazie, gegarneerd met rucola en Parmezaanse kaas 

- Pasta vega      (vega)  13,50 

Linguine met champignons, truffeltapanade en rode ui en  

Spinazie, gegarneerd met rucola en Parmezaanse kaas 

- Pasta Scampi       15,50 

Linguine met scampi in witte wijn-venkel-saus, met spinazie,  

gegarneerd met rucola en Parmezaanse kaas   

 

 

Specialiteit van het huis 
Choucroute D’Alsace           19,50 
Klassieke zuurkoolschotel uit de Elzas met een rack van speen- 
varken, zacht gegaard buikspek, Livar braadworst, aardappelpurée,  
huisgemaakte mosterdsaus en Vief Heringe mosterd 

 
 
 
 

 
Hoofdgerechten  

 

Vlees 
- Zoervleisj       14,50 

Huisgemaakt zuurvlees van rundvlees volgens oud  

Limburgs recept van onze Chef, met krieltjes 

- Boulettes à la Liègeoise                13,00 / 16,50   

1 of 2 huisgemaakte gehaktballen volgens traditioneel  

Luiks recept met een lichtzoete saus van Canisius appel- 

stroop en rozijnen met krieltjes 

- Truffelburger        16,00 

Hamburger van wildzwijn met truffel, gefrituurde uien-ringen,  

Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, geserveerd op een  

brioche broodje met een kleine salade en krieltjes 

- Crispy chicken       14,50 

Met Cornflakes gepaneerde en gefrituurde kip, met een kleine  

Salade, krieltjes en barbecue-mayonaise 

- Biefstuk       17,50 

Met roomboter gebakken biefstuk met truffel-mayonaise,  

een kleine salade en krieltjes 

- Confit de Canard      17,50 

Eendenbout (150 gr) op klassieke Franse wijze bereid met  

een pruimen- rode wijn saus met krieltjes 

- Knien in ‘t zoer        18,50 

Konijn in het zuur gemarineerd, op grootmoederswijze bereid 

met krieltjes 

Vis 
- Snoekbaars       22,50 

Filet van snoekbaars uit de oven met een witte wijn-venkel-saus 

met krieltjes 

Vraag naar wat 

het Gerecht van de Chef 
deze week is! 

 

Supplementen 
 

- Portie brood met boter      2,00  

- Portie krieltjes        2,75 

- Kleine salade        2,75 
- Warme groenten       2,75 

 

Nagerechten 
 

- Thuuramisu        4,50 
Mascarpone crème met stroopwafel, dulce de lecce 

- Drie huisgemaakte lekkernijen      4,50 

Drie lekkernijen voor bij de koffie 

- Kaasplankje        9,50 

4 Verschillende kazen, geserveerd met stroop en roggebrood 

 
Kinderen  

- Bitterballen        7,50 
4 ambachtelijke bitterballen met gefrituurde krieltjes  

en appelmoes 

- Livar braadworstje       7,50 

Braadworstje van Limburgs varken met gefrituurde   

krieltjes  

- Kipklompjes        7,50 
4 stukjes gefrituurde kipfilet met gefrituurde krieltjes  

en appelmoes 

 
Dieet of Allergie? 
Heeft u een dieet of een allergie? Wij kunnen veel! Vraag onze bediening naar de 

mogelijkheden.  

 


