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WARME DRANKEN 
 KOFFIE & THEE 

 

 Koffie € 2,30 
 Cappuccino € 2,50 
 Espresso € 2,30 
 Dubbele espresso € 3,75 
 Latte macchiato / koffie verkeerd € 3,75 
 Latte twist (diverse smaken)  € 4,25 
 ‘PLETS’ koffie (koffie met caramelsaus, slagroom en carameltopping) € 4,25 
 Ierse koffie (koffie met whiskey en slagroom) € 6,75 
 Spaanse koffie (koffie met likeur 43 en slagroom) € 6,75 
 Warme chocomel € 2,75 
 Warme chocomel met slagroom € 3,25 
 Thee € 2,25 
 Verse munt- of gemberthee € 2,95 

 LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE / 
THEE 

 

 Koekjeskoek (Pletskeskook eigen gemaakt) € 2,75 
 Limburgse vlaai van bakkerij Extra € 3,25 
 Luxe Limburgse vlaai van bakkerij Extra € 3,75 
 Warm appelgebak met slagroom € 3,25 

 Warm appelgebak met vanille-ijs en slagroom € 4,50 
 Warme Brusselse wafel € 2,95 
 Warme Brusselse wafel met kersen/aardbeien (seizoen) € 3,95 

 Slagroom € 0,75 
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FRISDRANKEN 
  
 Coca Cola regular € 2,35 
 Coca-Cola zero € 2,35 
 Fanta sinas € 2,35 
 Fanta cassis € 2,35 
 Sprite € 2,35 
 Finley Tonic  € 2,50 
 Finley Bitter lemon € 2,50 
 Appelsap Minute Maid € 2,50 
 Verse Jus d’orange € 3,50 
 Fuze tea sparkling € 2,50 
 Fuze tea peach € 2,50 
 Fuze tea green € 2,50 
 Chocomel (de enige echte) € 2,50 
 Melk € 2,30 
 Chaudfontaine rood € 2,30 
 Chaudfontaine blauw € 2,30 
 Chaudfontaine rood (fles 0,75 liter) € 4,95 
 Chaudfontaine blauw (fles 0,75 liter) € 4,95 

 
 
 
  



Voor of na het eten even de benen strekken? 
Vraag naar één van onze leuke wandelroutes 

                                 Volg ons op  

ALCOHOLISCHE DRANKEN 
 APERITIEF  

 Aperol Spritz (prosecco, soda water, aperol) € 6,50 
 43 Spritz (prosecco, soda water, likeur 43) € 6,50 
 Limoncello Spritz (prosecco, soda water, limoncello) € 6,50 
 Gin Tonic (bombay gin, finley tonic) € 7,50 

 

WIJNEN & BUBBELS 
          Glas     Fles 

 Witte wijn Chardonnay (Les Bories)  
 

€ 4,10 € 18,75 
 Witte wijn Sauvignon blanc (Les Bories) € 4,10 € 18,75 
 Witte wijn Johannes Egberts (zoet) € 4,10 € 18,75 
 Rosé wijn Extreme Gris Rosé € 4,30 € 19,75 
 Rode wijn Merlot (Les Bories)  € 4,10 € 18,75 
 Prosecco € 6,00 € 22,50 
 Rode Port € 3,75  
 Witte Port € 3,75  

 

LIKEUREN 
 Limoncello € 4,50 
 Baileys € 4,50 
 Amaretto di Saronno € 4,50 
 Grand Marnier € 4,50 
 Likeur 43 € 4,50 

 

GEDISTILLEERD 

 Jack Daniel’s whiskey € 4,50 
 Bacardi € 4,50 
 Smirnoff Vodka € 4,50 
 Jonge Jenever (Bokma) € 3,50 
 Oude jenever (Bokma) € 3,50 
 Els (la Vera) € 3,50 
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ALCOHOLISCHE DRANKEN 
 BIEREN VAN HET VAT 

 

 Pletske (eigen bier) een verrassend stevig amberkleurig bier met een 

bittere/fruitige smaak (7,5%) 
€ 3,85 

 Chateau Neubourg superieur pilsener met een edele bitterheid (5,5%)  
 20 cc € 2,50 
 30 cc € 3,80 
 50 cc € 6,15 
 Gulpener pilsener toegankelijke en toch karaktervol premium pilsener (5%)  
 20 cc € 2,25 
 30 cc € 3,40 
 50 cc € 5,75 
 Sjoes / Halfom 20 cc € 2,25 
 Seizoensbier wisselend, vraag aan onze medewerkers € 3,85 
 BIERPROEVERIJPLANKJE (proeverij van 3 verschillende  € 7,75 
 soorten bier met een kleine versnapering)  

 

BIEREN OP DE FLES 

 Gerardus blond licht zoet bier met tonen van hop en specerijen (6,5%) € 3,85 
 Gulpener ur-welzen zacht, fris karaktervol tarwebier (5,3%) € 3,85 
 La Chouffe blond bier met een licht fris fruitige smaak (8%) € 4,25 
 Duvel blond bier, licht zoet met fruitige tonen van appel en sinasappel (8,5%) € 4,25 
 Val Dieu Tripel goudkleurig bier met een zacht fruitige zoetheid en  

florale tonen (9%) 

€ 4,95 

 Oud bruin diep bruinrood zoet/zacht bier met tonen van caramel en cacao (2,5%) € 2,75 
 Amstel 0.0% bier met een heerlijke volle en frisse smaak en 0% alcohol € 3,85 
 Amstel Radler heerlijk bier met een perfecte, frisse citroensmaak (2%) € 3,85 
 Liefmans heerlijk fris en fruitig zoet bier (3,8%) € 3,85 
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\ 
 
 
 

VOOR BIJ DE BORREL 
 

 PLANKJE 
 

 
 

Vleesplankje (diverse vleessoorten, brood en appelstroop) € 10,95 

 
Kaasplankje (diverse kazen, brood en appelstroop) € 10,95 

 Vlees- en kaasplankje twee personen  € 14,95 

 

VOOR BIJ DE BORREL 
 

Stokbrood met kruidenboter  € 4,95 

 
Bruschetta met tomaat (4 stuks) € 4,95 

 Uienringen (12 stuks) € 5,50 
 Vlammetjes (8 stuks) € 6,00 
 Oriental Prawns (8 stuks garnalen in een knapperig jasje van filodeeg) € 6,50 
 Bourgondische bitterballen (8 stuks) € 7,95 
 Gemengde bittergarnituur (8 stuks) € 7,95 
 Calamaris (gefrituurde inktvisringen met chilisaus en knoflooksaus) € 9,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
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LUNCH 
 BROOD 

Al onze lunchgerechten worden geserveerd met wit of bruin 
molenaarsbrood 
 
 

 KOUD  

 Achterham of Jong belegen kaas €   6,25 
 Gezond (ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, sla-melange en dressing) €   7,25 

 
Brie (roombrie, sla-melange en honing-mosterddressing) €   6,75  

 Gerookte zalm (gerookte zalm, kruidenkaas en sla-melange) €   7,25 
 Carpaccio (dungesneden ossenhaas, parmezaanse kaas, sla-melange, 

tuinbonen, tomaatjes en truffelmayonaise) 
€ 10,25 

 Mozzarella/tomaat (mozzarella, tomaat, pesto sla-melange en italiaanse  
kruiden) 
 

€   6,75 

 Eiersalade (huisgemaakt eiersalade en sla-melange) €   6,75 
 Clubsandwich ‘De Plets’ (sandwich met kip/spek/ei/tomaat/komkommer  

en huisgemaakte cocktailsaus) 
€   7,25 

 WARM  

 ‘Plets’burger (angus burger met sla, tomaat, komkommer, ui, cheddarkaas en 
burgersaus geserveerd op een speltbol) 

€ 12,95 

 Tosti ham en/of kaas  €   6,00 
 Tosti ham/kaas/tomaat/ui  €   6,25 
 Tosti Hawaii (ham/kaas/ananas) €   6,25 

Champignons á l’escargot (champignons in een kruidenroomsaus) €   6,75 
 2 bourgondische kroketten (met limburgse mosterd) €   7,95 

 
Pannini mozzarella en tomaat €   6,75 

 Pannini met chorizo, paprika, ui, champignons en kaas €   7,75 
Vega ‘Plets’ (2 sneeën brood belegd met paprika, ui, champignons  €   8,25 

 gegratineerd met kaas)  

 
Veggieburger (vegetarische hamburger op een speltbroodje) €   8,75 

 Pasteitje (goed gevuld pasteitje met kippenragout naar eigen recept) €   9,95 
 Indische kip (roergebakken kip en groenten afgeblust met ketjapsaus) €   8,25 

 12-uurtje (kopje soep, bourgondiër kroket en sneetje brood met kaas en ham) € 12,50 

 
Lunchgerechten kunt u bestellen tot 17:00 uur  

 
 
 
 
 

 
Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
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LUNCH 
 EITJE 
 UITSMIJTER / OMELET-ham en/of kaas € 8,95 

 UITSMIJTER / OMELET met spek € 8,95 
 UITSMIJTER / OMELET PLETSMOLEN  

(met ui, champignons, paprika, tomaat en spek) 
€ 9,25 

 Eitjes worden geserveerd met 2 sneetjes wit of bruin 
molenaarsbrood en saladegarnituur.  

 

 

PANNENKOEK 
 

Naturel (met poedersuiker) € 5,75 

 
Appel € 6,95 

 Spek of ham of kaas € 6,95 
 Extra ingrediënten € 0,75 

 
Warme kersen € 7,25 

 

SALADES 
 Salade Brie (fris gemengde salade met warme brie en een  € 13,25 
 appelstroopdressing)  

 
Salade met warme groenten (fris gemengde salade met geroerbakte € 12,25 

 groenten en een mosterddressing)  
 Salade Scampi (fris gemengde salade met gebakken scampi’s, tomaat en ui € 13,75 
 afgeblust met chilisaus en een mosterddressing)  
 Salade Pletsmolen (fris gemengde salade met gebakken spekjes, ui en 

champignons en frambozendressing) 
€ 13,25 

 
 Salade Bief (fris gemengde salade met gebakken biefreepjes, paprika en ui 

met een ketjapdressing) 
€ 13,75 

Lunchgerechten kunt u bestellen tot 17:00 uur  
\ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
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DINER 
 OM MEE TE BEGINNEN 

 

 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter €   4,95 

 
Bietencarpaccio  
(dungesneden biet met frisse salade, crumble en balsamicodressing) 

€   8,95 

 Calamaris (gefrituurde inktvisringen met chilisaus en knoflooksaus) €   9,00 
 Rundercarpaccio  

(dungesneden ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas en truffelmayonaise) 
€ 11,75 

 Scampi’s in knoflooksaus (kruidenboter) € 10,75  

 
Salade Caprese (kleine salade van tomaat, mozzarella en balsamicosaus) €   6,75 

 

SOEPJE 

 Tomatensoep (romige tomatensoep met balletjes) € 5,75 
 Huisgemaakte uiensoep (uiensoep gegratineerd met kaas) € 6,75 
 Soep van de chef (vraag naar de soep van de chef) € 6,25 

 
Al onze voorgerechten worden geserveerd met (stok)brood. 

 
 

 DINER  

 

 
 

HOOFDGERECHTEN  

 SALADES 
 

 
 

 Salade Brie (fris gemengde salade met warme brie-kaas en een  € 13,25 
 appelstroopdressing)  

 
Salade Groenten (fris gemengde salade met geroerbakte groenten, € 12,25 

  en een mosterddressing)  
 Salade Kip (fris gemengde salade met gepaneerde licht pikante kipstukjes € 12,25 
 En een knoflookdressing)  
 Salade Scampi (fris gemengde salade met gebakken scampi’s, tomaat en ui € 13,75 
 afgeblust met chilisaus en een mosterddressing)  
 Salade Pletsmolen (fris gemengde salade met gebakken spekjes, ui en 

champignons en frambozendressing) 
€ 13,25 

 
 Salade Bief (fris gemengde salade met gebakken biefreepjes, paprika en ui 

met een  ketjapdressing) 
€ 13,75 

 

 
Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
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 DINER  

 

 
 

HOOFDGERECHTEN  

 

 PASTA 
 

 
 

Pasta vegetarisch (tagliatelle met warme groenten in een roomsaus) € 14,25 
  Pasta scampi (tagliatelle met scampi’s, tomaat en knoflook in chili-roomsaus) € 17,95 

 VLEES 
 

 

 Limburgs zuurvlees  (op limburgse wijze bereid stoofvlees met ons 

eigen huisbier het ‘Pletske’) 

€ 14,75 

 ‘Plets’burger (angus burger met sla, tomaat, komkommer, ui, cheddarkaas 

en burgersaus geserveerd op een speltbol) 

 

€ 15,95 

 Varkenshaassaté (twee spiesjes van varkenshaas met een satésaus) 

 
€ 15,75 

 Biefstuk met saus naar keuze 
(kogelbiefstuk met: peper-, champignon-, stroganof-, rode wijnsaus of  
kruidenboter) 

€ 19,75 
 

  Mixed grill (combinatie van 4 verschillende soorten vlees 

(kip/varken/kalf/rund) en 2 soorten sausjes) 

 

€ 19,75 
 

 Spare ribs (licht pikant gemarineerd naar eigen recept) € 18,25 

 Schnitzel (varkensfiletschnitzel met saus naar keuze) € 14,95 

 VIS  

 Zalmfilet (mooie roze zalmfilet met een romige dillesaus) € 19,95 

 Kibbeling (in olie gebakken vis met remouladesaus) 

s 
€ 15,95 

 
 

 Supplement: Gemengde sla 

 

€ 3,75 

                         Extra frites € 2,50 

                         Extra mayonaise/curry/ketchup € 0,75  

   

Al onze VLEES- & VIS-gerechten worden geserveerd  
met steakfrites of roseval aardappelen, warme groenten  
en mayonaise. 

 
 

Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
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DINER 
 OM AF TE SLUITEN 

 Chocolademousse 

  
€ 6,25 

 Crème brulée (fluweelzachte vanilleroom onder een krokant laagje) € 6,25 
 Raspberry espuma met een bolletje vanille-ijs € 6,25 

 Verrassing van de chef € 6,50 

 Cheesecake in een glaasje € 6,50 

 Kaasplankje € 10,95 

 Diverse ijscoupes vanaf (zie onze ijskaart) € 6,95 

 
Onze keuken is geopend tot 20.00 uur.  

  Vegetarische gerechten 

Heeft u een dieet of allergie? Laat het ons weten, we helpen u graag. 
              

 
 
Uiteraard houden we graag rekening met uw eventuele allergieën of 
persoonlijke voorkeuren en wensen. Deze kunt u het beste meteen 
doorgeven aan het personeel van onze brasserie. 


