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Neem mee 
naar huis



Welkom aan tafel bij Bites & Bottles.

In ons à la carte restaurant geniet u van seizoensge-
bonden gerechten en tijdloze klassiekers gemaakt met 
de beste ingrediënten. U kan genieten van eerlijke en 
huisgemaakte gerechten tegen een aantrekkelijke prijs. 
De focus ligt op kwaliteit, originaliteit en eenvoud. 

Ook de omgeving streelt uw zintuigen, want ons restau-
rant in intieme sfeer zal iedere gast bevallen. Bij mooi 
weer kunt u natuurlijk op ons prachtige terras eten, 
waar het - net als in onze huiselijke bar - eersteklas 
aperitieven is. De familiale sfeer, het stijlvolle interieur 
en het prachtige zonneterras zorgen voor een bui-
tengewone restaurantbeleving. U kunt bij Bites & Bottles 
gezellig genieten in een ongedwongen sfeer. 

Onze chef Roel Schorgers en zijn team werken 
uitsluitend met de beste ingrediënten van lokale 
leveranciers. Hiermee maken ze verfijnde gerechten 
met eerlijke smaken. Liefde voor koken is hun grote 
drijfveer, en dat merk je meteen aan de eigentijdse 
gerechten. U kan kiezen uit ons uitgebreide à la carte 
menu of ons 3-gangen menu met seizoensgebonden 
producten. 

Is er iets dat niet op onze menukaart staat of heeft 
u een vraag met betrekking tot een voedselallergie, 
laat het ons weten zodat wij u kunnen helpen, we doen 
er alles aan om uw bezoek onvergetelijk te maken!

– Team Bites & Bottles

Welcome and take a seat at Bites & Bottles.
 
At our à la carte restaurant you will enjoy 
seasonally inspired dishes and timeless classics with 
the finest ingredients. Enjoy honest homemade 
dishes at reasonable prices. Our main focus is 
quality, originality and simplicity.
 
Let our surroundings inspire your senses, our 
restaurant exudes an intimate atmosphere. When 
the weather is willing enjoy your dinner on our 
beautiful terrace, where, like our bar you can enjoy 
delicious aperitifs. The exterior combined with the 
interior and beautiful sun terrace will make for an 
extraordinary visit. 
Enjoy Bites & Bottles in a casual atmosphere.
 
Chef de cuisine Roel Schorgers and his team 
cook exclusively with the best ingredients of local 
products. Taste their love and passion for food 
with refined and honest cooking. Make a selection 
from the à la carte menu or be surprised by the 3 
course menu inspired by local seasonal produce.
 
Are you missing something in our menu or do you 
have special requirements, please let us know so we 
can make your visit unforgettable.
 

– Team Bites & Bottles

Welcome



"Als Evenementenbureau weten we dat persoonlijke 
benadering en aandacht het verschil maakt.
Bij Novotel begrijpen ze dit helemaal en wordt het 
heerlijke eten bereid en geserveerd met een grote 
glimlach. En dat proef je!"
 
Lidwine Goessens – Evenementenbureau TreaT

"Eten kan je op vele plekken; maar lekker eten en je 
ook nog thuis voelen, dat vind je zelden."
Zelf kan ik dit onderschrijven en ik ervaar jullie 
restaurant als:
"Ongedwongen, warm met verrassende klasse waar 
persoonlijke aandacht meer is dan een woord."
 
Peter Vrijhoeven – De Werkmeester

—TEAM bites & bottles–

Anderen over ons:



Ingrediënten:

• 700 gr paddenstoelen, in plakjes
• 2 rode uien, fijngehakt
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• Klontje boter
• Scheutje olijfolie
• 1 volle eetlepel fijngehakte tijm, alleen blaadjes
• 1 liter groente bouillon
• 120 gram slagroom of roomkaas
• 2 eetlepels platte peterselie, fijngehakt
• 60 gram Livar ham

Ga als volgt te werk:

Zet een grote pan op het vuur en laat deze goed 
heet worden, doe vervolgens de olijfolie en het 
klontje boter in de pan en fruit hierin de ui en 
knoflook. Voeg de paddenstoelen toe en roerbak 
deze op een middelgroot vuurtje, voeg vervolgens 
de tijm, peper en zout erbij. Roerbak de padden-
stoelen ongeveer 10 minuutjes, totdat het meeste 
vocht verdampt is. Giet de bouillon erbij en laat het 
vervolgens koken en 20 minuutjes pruttelen op laag 
vuur. Pureer 2/3 van de paddenstoelensoep en giet 
het gepureerde mengsel weer terug in de pan bij de 
overige soep en voeg de slagroom of roomkaas 
toe. Maak de soep af met een beetje fijngehakte 
peterselie en de Livar ham.

Paddenstoelensoep
        met Livar

– recept voor thuis –

—soups–
Aziatische groentesoep  6.00 
met rode peper, noedels en paksoi
Asian vegetable soup with red pepper,  
noodles and bok choy

Romige soep van verse paddenstoelen 7.50 
en Limburgse Livar ham
Creamy soup of fresh mushrooms  
and Limburg Livar ham

Biologische tomatensoep met basilicumolie 7.00 
en een spiesje van mozzarella en tomaat
Organic tomato soup with basil oil and  
a skewer with mozzarella and tomato

Zelf thuis maken? Dit is het recept.



—new habits–
Salade Caprese met buffelmozzarella, 8.50 
verse peper, tomaten en basilicumolie
Caprese salad with mozzarella, tomato,  
fresh pepper and basil oil

Klassieke Caesar salade met gegrilde 9.50 
kipfilet, Romaine sla, Parmezaanse kaas en ei 
Classic Caesar salad with grilled chicken,  
Romaine lettuce, Parmesan cheese and egg

Carpaccio van dungesneden Ossenhaas,   10.50 
VSOP Reypenaar en een kruidenpesto
Beef Carpaccio with VSOP Reypenaar  
cheese and a homemade herb pesto

Salade van gerookte zalm en graved lachs,  11.50 
sakura cress en een gember-jalapenodressing 
Salad of smoked salmon and gravad lachs,  
sakura cress and a ginger-jalapeno dressing

Salade van geitenkaas  10.50 
met honig, appel, rode biet en walnoot
Salad of goat cheese with honey,  
green apple, beetroot and walnuts

Krokant gebakken Belgisch Val dieu kaasje 9.50 
met cranberry en framboos
Crispy fried Belgium Val-Dieu cheese  
with cranberries and raspberry

Black Tiger garnalen in een knoflook- 12.75 
roomsaus geserveerd met brood.
Black Tiger prawns in a garlic cream  
sauce with roasted bread

1. Aziatische koolsoort
2. Paddenstoel
3. Rund voor onze speciale burger
4. Alternatief voor slagroom in ons soep-recept
5. Tweede ingrediënt van ons zuurvleesrecept
6. Naam van onze chefkok
7. Belgisch kaasje
8. Wat mogen kinderen zelf maken in onze keuken?
9. Chinese pan

Vind het woord tussen de twee zwarte pijltjes  
door de 9 vragen te beantwoorden…

it's Playtime
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Het Angus rund staat bekend om de uitzonderlijk intense 
smaak. Dit komt door de “marmering” van het vlees; de 
dunne lijntjes vet die door het vlees lopen. Dit zorgt 
voor een optimale smaakbeleving. Ze leven op schrale 
gronden en hebben geen krachtvoer nodig. Het ras staat 
dicht bij de natuur en gedijt het best in natuurgebieden 
waar een grote variëteit aan kruiden- en grassoorten 
te vinden is. De Angus kunt u met recht een “Premium“ 
noemen.

The Angus beef is renowned for its exceptionally 
intense flavor. This is due to the “marbeling“ of the 
meat; the thin lines of fat running through the meat 
makes it so tasty. They live in poor soils and do 
not need concentrated food. The breed is close to 
the nature and thrives best in nature where to find 
a wide variety of herbs and grasses. The Angus is 
therefore called a “Premium” meat.

AngusRund —Roel’s Treat–
Crunchy Chick'n burger op een brioche  18.00 
broodje met pikante chilisaus
Crunchy chick’n burger on a Brioche bun  
with a spicy chili sauce

100% Angus Burger (200gr) met relish burgersaus, 18.50 
gebakken uien geserveerd met Belgische frites
100% Angus burger (200g) with relish burger sauce 
and fried onions, served with Belgian fries

Vegetarische hamburger met gegratineerde 17,50
geitenkaas en chioggia biet
Vegetarian hamburger with goat cheese  
and Chioggia beet

Black Angus Tournedos met broccoli,  29.50 
gegrilde asperges en een heerlijke portsaus  
Black Angus Tournedos with broccoli, grilled  
asparagus and a delicious port wine sauce

Fish & Chips, gemaakt van 100% kabeljauw 21.00 

geserveerd met remouladesaus en Belgische frites 
Fish & Chips, made of 100% codfish served with 
remoulade sauce and Belgian fries

Pikant gemarineerde spareribs  18.50 
geserveerd met barbecue- en knoflooksaus  
Homemade spicy marinated spareribs (by Roel) with 
barbeque and garlic sauce served with Belgium fries

Kipsaté met pinda yakatori saus,  17.50 

zoetzure komkommer, geserveerd met frites
Chicken satay with a peanut yakitori sauce,  
picked cucumber and prawn crackers



Zelf thuis maken? Dit is het recept.

Ingrediënten:

• 600 gram runderriblappen (kamertemperatuur)
• 50 gram boter
• 100 ml wittewijnazijn
• 100 ml kraanwater (warm)
• 4 laurierblaadjes
• 4 jeneverbessen
• 3 kruidnagels
• 4 uien
• 2 sneetjes ontbijtkoek
• 4 eetlepels appelstroop
• 1 eetlepel donkerbruine basterdsuiker

Ga als volgt te werk:

Snijd het vlees in blokjes en bestrooi het met peper en 
zout. Verhit de helft van de boter in een braadpan tot 
het schuim wegtrekt. Schep de helft van het vlees in de 
pan en bak het al omscheppend tot het vlees lichtbruin 
van kleur is. Voeg de rest van het vlees toe en bak alles 
omscheppend heel lichtbruin. Schenk de azijn en het war-
me water langs de wand van de pan bij het vlees. Voeg de 
laurierblaadjes, jeneverbessen en kruidnagels toe. Breng 
aan de kook en doe de deksel op de pan. Stoof het 
vlees 1 uur op laag vuur.

Snipper de ui en bak de ui in het resterende stukje 
boter in 5 minuten als omscheppend bruin. Snijd de ont-
bijtkoek in blokjes. Schep de uien met de appelstroop en 
ontbijtkoek door het vlees en stoof nog eens 1.5 uur. 
Voeg eventueel nog een scheutje warm water toe. Breng 
het zuurvlees op smaak met suiker, peper en zout.

Pannetje traditioneel bereid Mestreechs  € 16,00 
Zoervleis met dikke frites en 'n heerlijke salade
A beef stew of “Mestreechs Zoervleis”  
with Belgian fries and a delicious salad

Varkenshaas met Livarham, verse 21.50  
paddenstoelen en geroosterde aardappels
Pork tenderloin with Livar ham,  
fresh mushrooms and roasted potatoes 

Tilapiafilet met krokante kruidenkorst 18.50 
venkelsalade en chorizo-olie 
Tilapia fillet with a crispy herb crust,  
homemade fennel salad and chorizo oil

Brochette van zalm, gewokte noedels,  22.00 
paksoi en sesam soy saus
Brochette of salmon with stir fried noodles,  
bok choy and a sesame soy sauce

Rib-eye van de grill met kruidenboter 23.50 
en ovengeroosterde groenten
Grilled rib-eye with garlic butter  
and oven roasted vegetables

Penne il Forno met gehakt, verse groenten 15.50 
en tomatensaus
Penne il Forno with minced meat,  
fresh vegetables and tomato sauce 

Gele curry van kikkererwten  16.50 
geserveerd met knoflook-naanbrood
Curry of chickpeas and vegetables  
served with bread

—wall of fame–Mestreechs Zuurvlees
– recept voor thuis –



• Zakelijke bijeenkomsten op een andere manier be-
kijkt? Zegt het woord “funny toys” u iets? Kent 
u Kahoot? Nee? Dan wordt het zeker tijd dat u 
voor uw volgende meeting eens contact met ons 
opneemt! 

• Het team van Novotel Maastricht de winnaar is 
geworden van de battle The Goose is Loose in 
de BENELUX? 

• Wij een heerlijk verwarmd buitenzwembad en 
Mediterraans terras hebben waar u lekker kunt 
genieten van een borrel of barbecue? 

• De mening van onze gasten erg belangrijk is voor 
ons? Heeft u tips voor ons, laat het ons gerust 
weten! 

• We heel regelmatig leuke foto’s & wistje datjes 
op ons instagram account novotel_maastricht 
plaatsen? 

• Kinderen bij ons hun eigen kinderijsje mogen ma-
ken in de keuken? 

• Zich inzet voor een beter milieu, door middel van 
ons programma Planet 21? 

• Wij graag met u meedenken om een koffietafel op 
maat voor u samen te stellen?

Wist u dat
Novotel Maastricht

— Desserts –
Crumble van seizoensfruit,  6.50 
geserveerd met vanilleijs  
Homemade seasonal fruit crumble  
served with vanilla ice cream 

Moelleux van pure chocolade,  7.50 
wittechocoladeijs en chocolade mousse 
Moelleux of dark chocolate, white chocolate  
ice cream and chocolate mousse 

Huisgemaakte cheesecake met  6.50 
bosvruchtenyoghurtijs 
Homemade cheesecake with berry yoghurt ice cream 

Gemarineerde ananas met citroen sorbetijs 6.00 
en krokante caramel met zeezout 
Marinated pineapple with lemon sorbet  
and crispy sea salt caramel

Kaasplateau met een selectie van  10.50 
Euregionale kazen en bijpassend garnituur 
Cheese platter with a selection of Euregional  
cheeses and matching garnish



Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief service en BTW. Voor 
roomservice berekenen wij 15% extra met een minimum van € 1,50.

All prices are in Euros inclusive of service and VAT.
For roomservice we charge 15% extra with a minimum of € 1,50

Novotel Maastricht
Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht
Tel. 043 - 361 181 1 • www.novotel.com


