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Soepen
Huisgemaakt en geserveerd met molenaarsbrood en roomboter
Als voorgerecht/kleine por e of als grote soep

Soep van de dag
Tomaten-crèmesoep
Goulashsoep
Franse uiensoep, gegra neerd

5.80
Klein - Groot
4.40 - 5.80
4.40 - 6.20
5.80
6.20
4.80
4.80 - 6.20

Tos
Standaard met wit brood. Meerprijs molenaarsbrood €0.60

Ham-kaas

5.70

Hawaï
Geit good

6.20
6.90

Met geitenkaas, spek en verse tomaat

Kannibaal

7.80

Met gekruid gehakt, kaas en knoŇooksaus

Abshoven
Met gerookte zalm, brie en een yoghurtdillesaus

8.30

Uitsmijters
Met 3 scharreleieren. Standaard met wit brood.
Meerprijs molenaarsbrood €0.60

Ham-kaas
Ham-kaas-spek
Royal

7.20
7.90
8.70

Met ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika en spek

Uitsmijter 't geit

8.70

Uitsmijter met geitenkaas en spek

Uitsmijter de paus

9.30

Uitsmijter met gerookte zalm, spinazie en Grana Padano-kaas

Boerenomelet

9.30

Met molenaarsbrood, ui, paprika, lente-ui, champignons,
tomaat en aardappel

Broodjes
Vers afgebakken Barra broodje. Ook mogelijk op molenaarsbrood

Gezond

6.20

Met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei en een yoghurtdressing

Tonijn
Met huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, ei, kappertjes en
gele paprika

7.50

Brie

7.50

Lauwwarm, met honing, honingmosterddressing en walnoten

Kip pikant

7.70

Met lauwwarme kip, sla en rode ui

Rundercarpaccio

8.90

Met babyleafsla, pijnboompitjes, Grana Padano-kaas, zongedroogde
tomaatjes en truīelmayonaise

Gerookte zalm

8.90

Met roomkaas, rode ui, kappertjes, limoen en een yoghurtdille saus

KrokeƩen met brood

8.50

Twee Bourgondische krokeƩen op molenaarsbrood,
met mosterd en roomboter

Gekruid gehakt

8.50

Broodje met gekruid gehakt, gegraƟneerd met kaas en knoŇooksaus

Pulled pork

8.70

Langzaam gegaard gekruid varkensvlees, met rode ui en saus

Zusterbroodje

8.20

Met huisgemaakte tapenade, champignons, rode ui, paprika en tomaat.
GegraƟneerd

Kloosterbroodje

8.70

Molenaarsbrood met huisgemaakte tapenade, kaas, salami,
champignons, ui, paprika, tomaat, en peperoni. GegraƟneerd

Elk uurtje
Klein soepje naar keuze, molenaarsbrood, Bourgondische kroket,
mosterd, ham, kaas, gehaktballetjes in tomatensaus, huzarensalade en
een kleine salade

12.20

Salades
Geserveerd met molenaarsbrood en roomboter

Als voorgerecht/kleine por e of als maal jdsalade

Kip

Klein - Groot
6.90 - 11.00

Met lauwwarme kipĮůet, ei, tomaat, komkommer, cashewnoten,
croutons, rode ui en een balsamicodressing (licht pikant)

Tonijn

7.50 - 11.80

Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui en gele
paprika, met lente-ui, croutons en ei

Rundercarpaccio

7.80 - 12.80

Met babyleafsla, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, rode
ui, Grana Padano-kaas en truīelmayonaise

Val Dieu

7.80 - 12.80

Val Dieu-kaas, appel, walnoten, lente-ui en
honingmosterddressing

‘Este’Beef

9.20 - 13.50

Met biefreepjes, bospaddenstoelen, hazelnootjes, afgeblust met
balsamicoazijn

Gerookte zalm

9.30 - 13.90

Met gerookte zalm, kappertjes, rode ui, limoen en een
yoghurtdilledressing

Trio van vis
Met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade, gerookte forel,
cocktailsaus en sesamzaad

11.00 - 16.50

Vleesgerechten
Kippenpasteitje

9.40

Goedgevulde kippenvleesragout met champignons, en een kleine
salade

Pulled pork burger

11.50

Met frites, spek, tomaat, rode ui en Amerikaanse coleslaw

Schnitzel

12.00

Varkensschnitzel met frites en champignonroomsaus,
peperroomsaus of jägersaus, met een kleine salade

Limburgs zuurvlees

12.70

Van rundvlees, met frites, met een kleine salade

Saté van varkenshaas

14.20

Met frites, gebakken uitjes, kroepoek en atjar, met een kleine salade

Kogelbiefstuk

17.70

Met frites, warme groenten en keuze uit peperroomsaus,
champignonroomsaus of kruidenboter

Visgerechten
VictoriabaarsĮlet

16.70

Op de huid gebakken, met frites, kreeŌensaus en warme groenten

ZalmĮůet
Op de huid gebakken, met frites, wiƩewijnsaus en warme groenten

17.30

Vegetarische gerechten
Vegetarische biefstuk

14.50

Op basis van tarwe en soja, geserveerd met warme groenten, frites en
keuze uit peperroomsaus, champignonroomsaus of kruidenboter

Saté van tempé

13.50

Met frites, gebakken uitjes, kroepoek en atjar, met een kleine salade

Kindermenu’s
Met een Bourgondische kroket of een frikandel

6.90

Met frietjes, appelmoes en sla

KindertosƟ ham-kaas

4.70

Enkelvoudige, gemakkelijk te eten tosƟ

Gebak
Standaard met echte slagroom

Huisgemaakte vlaai
Brusselse wafel, met warme kersen
Chocoladecheesecake, smeuïg
Appeltaart, warm, met een bolletje vanille-ijs en vanillesaus
IJsjes en crème brûlée, achterin deze menukaart

3.00
3.70
3.70
4.50

Borrelgarnituur
Molenaarsbrood kruidenboter
Molenaarsbrood tapenade
Broodplank

4.50
4.90
6.90

Met kruidenboter, huisgemaakte tapenade, molenaarsbrood
en een Spaanse bagueƩe

BiƩerballen, 10 stuks, met mosterd
Snackmix, 12 stuks met mayonaise en curry
Kaasplank

5.50
6.20
12.80

Met 3 soorten kaas, olijłes, druiven, molenaarsbrood
en Canisiusstroop

Tapasplank

13.90

Met peppadews, piƫŐe kipvleugeltjes, gehaktballetjes in tomatensaus,
dadels met spek, gefrituurde uienringen en olijven,
met 2 sausjes, molenaarsbrood en boter

Warme dranken
Koĸe/espresso
Cappuccino
LaƩe macchiato/koĸe verkeerd

2.40

Meerprijs cafeïnevrije koĸes

0.10

2.20
2.60

Pepsi cola
Pepsi cola max

2.20

Lipton Ice tea sparkling
Lipton Ice tea green
Sisi orange
7-Up

2.60

BiƩer lemon, Royal Club
Tonic,Royal Club
Cassis,Royal Club
Rivella

2.40

Crodino, 10cl, alcoholvrij aperaƟef

3.30

Jus d'orange, Royal Club
Appelsap, Royal Club
Tomatensap, Royal Club

2.50

Vers sinaasappelsap, 100% sap
Schulp; biologisch, 100% sap

3.20

2.20

2.60
2.20
2.20

2.40
2.40
2.50

2.50
2.50

3.20

Appel-peer, appel-vlierbes of appel-aardbei

Fristi
Chocomel, De enige èchte

2.40

Fles Sourcy rood/blauw 0.75l

4.60

2.40

Bieren op het vat
Brand, 18cl Ňuitje, 5%
Brand, 25cl voetglas, 5%
Aŋŝgem Blond of Dubbel, 30cl, 6,8%
Wisseltap, speciaalbier van het moment

2.20
2.70
3.80

Bieren op de Ňes
Amstel Radler 0.0%
Amstel Malt 0.0%
Erdinger 'alcoholvrij' 0.5%

2.90

Erdinger Weizen Dunkel, 50cl, 5,3%
Kriek, St. Louis, 3,2%
Liefmans Fruitesse, 3,8%

4.80

Pannes, Fonto, biologisch Munstergeleens oergranenbier, 5%
Cornet, Blond, gerijpt met eikenhout, 8,5%
Val Dieu La Brune, 8%
Val Dieu La Triple, 9%
Tripel Karmeliet 8,5%
Einde Sjieg, Pale ale, Geleens, vol, mouƟŐ, 5,5%,
La Trappe, Quadrupel, trappistenbier, 10%
Cuvée du Chateau, donker, vol kasteelbier, 11%

3.80

2.90
3.50

3.40
3.60

4.30
3.90
3.90
4.30
4.50
4.60
4.70

Wijnen
Huiswijnen per glas
Wit

3.80

Mas Ekun, Sauvignon Blanc, Chili

Rood

3.80

Mas Ekun, Cabernet Sauvignon, Chili

Rosé

3.80

Monteclain, Grenache, Frankrijk

Zoet

3.80

Koningshof-Winzerschoppen, Duitsland

Wijnen per glas of Ňes

Wit

4.40

Domaine Lalande Chardonnay, Frankrijk

Rood

4.40

Domaine Lalande Merlot, Frankrijk

Wijnen per Ňes
Wit, Peter & Peter, Riesling Mosel, Duitsland
Rood, Carnivor, Cabernet Sauvignon, Californië

29.00
29.00

Port, rood/wit
Sherry, dry/medium dry

3.00

Sekt, Schlumberger White Secco, methode tradiƟonal, 20cl (2 glazen)
Aperol Spritz

8.00

3.00

4.80

Desserts
Met slagroom

IJscoupe klein: 2 bollen ijs
IJscoupe groot: 3 bollen ijs
Cookie-karamel

Klein - Groot
4.60 - 6.00

Karamel-, cookie- en vanille-ijs, karameltopping en -blokjes

Nootzaak

4.60 - 6.00

Karamel- en vanille-ijs, karameltopping, verschillende noten

Chocodroom

4.60 - 6.00

Chocolade- en vanille-ijs, chocotopping en chocoladesnippers

Amarena-kersen

4.90 - 6.60

Amarenakersen- en vanille-ijs, amarenakersen

Abshoven

4.90 - 6.60

Rum rozijnenijs, karamelijs, rozijnen, huisgemaakte rumtopping
en wi e chocoladesnippers. Bevat alcohol.

Kinderijsje

4.20

Aardbei of chocolade

Crème brûlée
Met vanille-ijs en chocoladesaus en echte slagroom

Gebak
Zie gebak, terug in deze menukaart

5.60

Weetjes
Feesten
Elk gezelschap is anders en de gelegenheid tot samenkomen vaak ook. Daarom
maken wij de afspraken persoonlijk en op maat. Er is heel veel mogelijk, zoals
bijvoorbeeld;

•
•
•
•
•
•
•
•

Samenkomen met 20 tot 200 personen
In de nis, het middenschip of op het balkon
In de mooie brasserie of op het groene terras
Binnen of buiten openings jden of beiden
Feesten, vieren, vergaderen, afscheid nemen en meer
Driegangendiners, buffe en, hapjes, walking diners etc.
Drank op a oop of op nacalcula e
Een DJ, bandje, onze muziekinstalla of iets heel anders

Zomeravonden
Wij organiseren in de zomer geregeld een zomerbarbecue: Genieten van BBQbuīet, live muziek en zonsondergang op ons mooie terras aan het groen.

Kloosterdiner
Op deze avond kunt u komen genieten van een driegangendiner aan één grote
tafel. Gezellig samen aanschuiven en opscheppen maar!

Schroom niet om de bediening om meer informa e te vragen

