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Frisdranken
flesjes :

• Coca cola/zero

• Fanta orange zero

• Sprite

• Chaudfontaine rood/blauw 0,2

• Chaudfontaine 0,5 ltr
rood/blauw

• Fanta cassis

• Bitter lemon | tonic |ginger ale

• Ice Tea citroen
Ice Tea Green

• Rivella blauw

• Appelsap

• Nutricia chocomel

• Verse geperste Jus d’orange (glas)

• Glas ranja Carvan C

• Kan water 0,5 ltr, ijs, citroen met 2 
glazen

• Kan water 1 ltr, ijs, citroen met 4 
glazen

2,90

2,90

2,90

2,80

4,90

2,90

2,95

3,10

3,20

3,10

3,40

4,25

2,15

1,50

2,50

Wij hanteren uitsluitend 1 gezamenlijke rekening per tafel

Wij hanteren uitsluitend 1 gezamenlijke rekening per tafel 



Warme Dranken
• Koffie / café crème

• Koffie verkeerd

• Cappuccino

• Latte Macchiato

• Latte Macchiato met keuze:
caramel, witte chocola

• Espresso  of dubbele espresso

• Espresso Machiata of dubbele Machiata

• Irish/Spanish/French/Italien/43 koffie’s
Koffie met daarin drank naar keuze en 
slagroom

Alle koffie soorten zijn ook in  decafé varianten te 
krijgen

• Thee  diverse smaken

• Verse Munt thee + honing

• Verse gemberthee + honing + citroen

• Warme chocolademelk
met slagroom

• Appelgebak
met slagroom

• Cheesecake
met slagroom

• Friandise
lekkere snoeperij voor bij de koffie of thee

• Onze beroemde huisgemaakte ijstaart
Deze ijstaart heeft de smaak van progres
gebak, bereid met merinque, slagroom, 
nougatine

• 2,85

• 3,15

• 2,95

• 3,25

• 3,75

• 2,75 – 5,10

• 2,90 – 5,30

• 8,50

• 2,95

• 3,85

• 3,85

• 3,40
+ 0,75

• 3,30
+  0,75

• 3,95
+  0,75

• 4,75

• 5,50

Wij hanteren uitsluitend 1 gezamenlijke rekening per tafel



Bier     - apperitief

• Willibrordus pils (tap) 0,25 cl

• Grolsch pils  (tap) 0,25 cl

• Weizen (tap) 0,3 cl / 0,5 cl(voorjaar+zomer) 
5,7%

• Grimbergen blond  (tap) 0,25 cl

• Grolsch seizoen  (tap) 0,25 cl  herfstbok
wisselend bier vd tap in najaar/winter

• Bier op fles 0,33 cl tenzij anders vermeld

• Jupiler 0,25  5%

• La Trappe trappist WIT 5,5%

• La Trappe Blond 6,5%

• La Trappe trappist Dubbel 7%  grenadine +0,10

• La Trappe trappist Isid’or 7,5%

• La Trappe trappist Tripel 8%

• Duvel 8,5%

• Liefmanns fruitbier 3,8%

-----------------------------------

• Grolsch 0,0 % of jupiler 0,0 %

• Erdinger weizener 0,04%     

• Radler 0,0% 

• Radler 2%

• Aperitief - cocktail------------------------

• CAVA  J.Serra mini bottle 0,2

• Limoncello-tonic

• Gin-tonic gordon pink | fruit

• 2,65

• 3,20

• 4,95 / 8,50

• 4,85

• 5,25

--------

• 2,85

• 4,75

• 4,75

• 5,00

• 5,50

• 5,50

• 5,95

• 4,75

-----------

• 3,00

• 3,70

• 3,40

• 3,85

------------

• 8,95

• 7,95

• 9,50



Wijnen      
• Witte wijnen  huiswijnen

• Chardonnay XR 
franse zachte, vol van smaak  boterachtige noten en 
grapefruit aroma’s. Lichte houtrijping

• Sauvignon, cotes de cascogne
gros manseng
Franse wijn met levendige frisse smaak van passie- en 
grapefruit

• Spätlese Mainzer Domherr
Duitse aangename zoete witte wijn met fruitige ondertoon

• Rosé huiswijn

• Blush XR
frisse fruitige franse wijn geurend naar frambozen en aardbei
sappig en erg smaakvol

• Rode huiswijn

• Shiraz XR
vol van karakter franse wijn, subtiel tikje eiken, zwart 
fruit,peper,chocola

• Pinot Noir-Merlot   chemin des lions
2018 zwoel-soepel-zacht-sappig mediterrane invloed, 
50% pinot noir- 50% merlot frankrijk

• Fles wijnen wit

• Pinot Grigio Terre del Noche 2019
soepele frisse wijn, zachte geuren uit de italiaanse Dolomieten

• Tarapaca 2019  valley central chili
blend van chardonnay-sauvignon en viognier, kruidig-fris en 
zachte afdronk

• Chardonnay ‘Barrel selection’
Bodegas Salentein, Argentijnse elegante zachte wijn met volle 
aroma’s 

• Fles wijnen rood

• Malbec Portillo – Bodegas salentein
Argentijinse wijn, kersen framboos-aalbes– pittige afdronk

• Dark Horse   cabernet-sauvignon
Vol gestructureerde wijn uit Californie, gedurfde smaken van 
zwart fruit, bruine kruiden,pure cholade zachte afdronk. 
Aanrader

• Terra D’alter AB  alicante bouschet
Unieke wijn uit Portugal. Uniek vanwege het rode vruchvlees
van de druif. Intense tonen van zwart fruit en specerijen, 
zijdeachtige tannines lange afdronk nootachtig –chocola  
Hoogvlieger met hoofdletter T van Topwijn

glas /  fles

• 4,75  / 22,50

• 4,75  / 22,50

• 4,75  / 22,50

•
4,75 / 22,50

• 4,75 / 22,50

• 5,50 / 26,50

• 26,95

• 28,95

• 33,95

• 26,50

• 31,00

• 32,50



Alcoholische versnaperingen

• Jenever jong ketel 1

• Jenever oud

• Schrobbelaer

• Advocaatje
met slagroom 

• Courvoisier VSOP

• Calvados

• Jameson

• Famous Grouse

• Bacardi rum

• Gin  gordon’s

• Wodka

• Sambuca

• Port  wit / rood 

• Pedro Ximenez colosia

• Sherry dry/medium

• Limoncello

• Baileys/amaretto/cointreau/grand 
marnier/drambuie/Tia Maria/
43 original-orochata-barista
/frangelico/dom benedictine

• 4,25

• 4,50

• 4,00

• 3,75

• 8,45

• 5,95

• 4,65

• 4,65

• 5,40

• 6,25

• 4,95

• 4,95

• 5,50

• 9,25

• 5,00

• 4,50

• 4,75



KLOOSTER  HAPAS&NIBBELS
beschikbaar tot 1700 uur   daarna in overleg

• Borrelplank vanaf 2 personen
bitterbal |groente sticks met dip | kaasblokjes |
worst | olijfjes | augurkjes | italiaanse ham

elke extra 1-persoonsportie 

• Gamba’s in krokant jasje met chilisaus (5) 

• Kibbeling met ravigotte saus

• Krokante uienringen (5)

• Pikante knoflook olijven

• Kaasblokjes | mosterd

• Kaas & worst |  mosterd

Nacho’s met chilisaus| cheddar  | paprika |
ui | quacamole dip

• Monnikenbrood (donkerbruine boterhammen)
| kruidenboter | smeersels

• Stokbroodje | kruidenboter |  tapenade

• Portie friet met mayo 

• Portie friet met truffelmayonaise en kaas

• Bitterballen per 6  stuks  met mosterd
Bourgondiër       10 stuks  met mosterd

• Frikandelletjes 4 stuks met curry
8 stuks met  curry   

• Bittergarnituur -snacks
Verschillende soorten (mix)  gefrituurde 
snacks xl 8 stuks

8 stuks + 4 bitterballen (12)

• Vegetarische minimix
4 verschillende vegetarische gefrituurde
“bitterbal” /   mix snacks   4 stuks

8 stuks

23,50 

11,00

6,50

6,50

4

5

5

8,50

9,50

9,25

6,95

4

5,95

8
12,50

4,50
8,25

11
15

8,50
15



Lunch specials 11.30  tot 16.00 uur

• Tomatensoep met ballen
met brood  & boter + 1,50

• Chefs soep vd maand
met brood & boter + 1,50

Broodgerechten

• Rauwkost : kommetje sla | rauwkost | dressing voor 
bij uw broodje/tosti/kroket etc  ofwel de aankleding 
van uw bord

• Klassieke uitsmijter klein/standaard/royal
Met 2 (K) -3 (S) of 4 (R) eieren, met kaas 

Extra supplement naar keuze uit:  
champignons/ui/tomaat á 1,50 € per ingrediënt
ham/spek/ á 2,50  € per belegsoort 

• 12 uurtje  (of wat later.. )
Twee sneden brood | kroket | spiegelei | kaas | 
kopje soep |huzarensalade

• Visserslunch twee sneden brood  met
gerookte zalm- op roomkaas | tonijnsalade | klein 
glaasje tomatensoep

• 1 rundvleeskroket met een boterham, met 
mosterd en boter. 
2 rundvleeskroketten met boterhammen, met 
mosterd + boter

• Tosti (alle tosti’s zijn van handgesneden 
boterhammen en met een dipsausje)
- tosti ham en/of kaas
- tosti ham/kaas | spiegelei (vega zonder ham)
- tosti brie| honing
- zalm roomkaas

•

K:  5         S: 6,50

K:  4,75    S: 6,25

1,95

K   8,50
S   10,50
R   13,50

13,25

17,50

6,95

10,60

6,50
7,50
11
12,50

U heeft de keuze uit bruine of witte boterhammen of een wit 
stokbroodje We bakken ons ambachtelijke brood zelf af en het wordt  
daarna met de hand gesneden. U kunt bij elke lunch uw keuze 
aangeven 



Lunch specials  tot 16.00 uur
U heeft de keuze uit bruine of witte boterhammen of een wit 
stokbroodje We bakken ons ambachtelijke brood zelf af en het 
wordt  daarna met de hand gesneden.

• Champignons
gebakken champignons | ui | kruiden op brood naar 
keuze
supplement extra: met spek € 2,50

• Gerookte zalm op naanbrood
zacht hartig gekruid broodje met roomkaas en 
gerookte zalm snippers

• Carpaccio
truffelmayonaise | pittenmix, | rucola |Parmezaanse 
kaas 

• Hete kip 
licht pikante kip | ui | courgette| paprika | sla

• Tonijnsalade
Sla | tomaat | augurk | kappertje | rucola

Maaltijd Salades

• Kruidige Kip salade 
Gebakken kipstukjes gemarineerd in ketjap/honing | 
cashewnoten | pittenmix | Tomaat| komkommer | 
dressing| brood
extra: toegevoegde gamba’s (3) + 5€

• Klooster Vis salade  
Salade| ger. zalmsnippers | tonijnsalade | pittenmix|  
tomaat | komkommer |rucola en brood.
extra: toegevoegde gamba’s (3) + 5€

• Geitenkaas salade frisse salade|
honing-geitenkaas met spek| tomaat | komkommer 
|pittenmix | mosterd dille dressing | brood
voor vega zonder spek

9,50

9,95

11,50

13,50

12,50

14,50

K  17,50
S  21,50

K  21,95
S  25,50

K  19,75
S  23,50 



Lunch specials  tot 16.00 uur

Warme gerechten

• Kloosterburger 
Een sappige runder beefburger | sla |pickle relish| 
tomatenrelish | smokey mountain mosterd |bacon | 
cheddarkaas |burger broodje | hempsaus

Kloosterburger met friet en mayo + 4 €

• Vegan Klooster Burger
Een sappige vegan BeetRootBurger op een vegan broodje 
| sla | tomaatrelish | picklerelish | kaas | hempsaus
smokey mountain mosterd

met frietjes en mayo + 4 €

• Klooster Schnitzels (met salade garnituur)
naturel of met een champignon roomsaus
met gebakken spek| ui | champignon
met ham |kaas | spiegelei

Schnitzel met friet en mayo: + 4 €

• Rumpsteak (met saladegarnituur)
malse runder biefstuk van 150 gram
met jus en 2 witte boterhammen

Steak met friet en mayo ipv brood: + 3,50 €

K  13,95  100 gr
S  16,50  200 gr

S 16,50

K: 14,50 S: 17,50
K: 15,95 S: 19,75
K: 15,95 S: 19,75

20,50



Dinnertime vanaf 17.00 uur

Introductie
Onze kaart heeft een speciale beleving voor U als gast.

Elk gerecht is te krijgen in een klein formaat, vergelijkbaar met 
een klein (K) voor- of tussengerecht - halve portie’s- of in het 
standaard (S) formaat van een traditioneel hoofdgerecht. Klein is 
dus geen tapas formaat

Bij “Onze Gerechten” geldt het volgende:

Hoofdgerechten worden met een warme groente garnituur en 
een aardappelcomponent geserveerd.
Frietjes en andere seizoen aardappel garnituren kunt u als 
supplement bijbestellen
Een extra salade potje gevuld met salade, dressing, pitten, 
rauwkost is verkrijgbaar voor € 4,25

Keuze sausen zijn: champignon | peper | jus
Roquefort of stroganoff saus is +2,50 extra.  

- Een extra portie saus of een tweede andere portie is € 3,00
voor roquefort en de stroganoff is dat 4,50

- Een portie frites met mayo bij uw gerecht is € 4  
- Gekruide gepofte aardappelpartjes met mayonaise uit 

de oven € 4,50
- Portie extra warme groente € 4
- Mayonaise extra is € 0,60
- Een saladepotje is € 4,25

- Wij doen ons best zoveel mogelijk rekening te houden met allergieën en 
dieetwensen. Kruisbestuiving van allergenen is in onze keuken nooit 
100% uit te sluiten.



Voorgerecht:

 Brood & kruidenboter

 Tomatensoep met balletjes- of  dag soep

 Carpaccio: pittenmix-Parmezaan-Rucola-truffelsaus 

Hoofdgerecht:

 Schnitzel - peper- of champignonsaus | seizoengroente | friet

 Victoriabaars op italiaanse wijze met tomaat/kaas uit oven | 
seizoengroente | friet

 Pasta Funghi: Champignon | ui | tuinkruiden | room |rucola

Dessert:

 Mini Dame Blanche: 1 bol vanille  ijs | chocoladesaus | 
slagroom

 Dubiootje: bol vanille ijs | bon bon | slagroom

 Kleine Crème brulee | slagroom

 NB: gerechten kunnen onderling niet uitgewisseld worden met andere 
gerechten van de kaart. Ook niet tegen meerprijs.

Klooster Maaltje 1
3 gangen keuze menu € 29,95



Voorgerecht:

 Gamba’s in een magic romige looksaus (5)

 Carpaccio, dun gesneden beef | rucola | pittenmix | Kaas | 

truffelmayonaise 

 Kaaskroketjes 2 ambachtelijke kaaskroketjes | saladegarnituur | 

cocktail saus

Hoofdgerechten:

 Malse Runderrumpsteak 200 gr |  champignon- of pepersaus| 

seizoengroente | Roseval aardappeltjes uit de oven 

 Vispan uit de oven: verschillende visfilet |seizoengroente | Roseval

aardappeltjes uit oven  

 Orientaalse curry - licht pittig 

| boontjes | bloemkoolroosjes | ui| groene curry | jack fruit |                                      

rijst

Dessert: 

 Koffie| cappuccino | espresso | thee  naar keuze met friandise

 Dame blanche | roomijs (2 bol)|  chocoladesaus | slagroom  

 ST  Crème brullee | slagroom

 NB gerechten kunnen onderling niet uitgewisseld worden met andere gerechten van 

de kaart, ook niet tegen meerprijs

Klooster Maaltje  2
3 gangen keuze menu  € 39,95



Plate-service
oftewel alles op 1 bord

Elke 
donderdag

• kipSaté
kroepoek, zoetzuur en 
satésaus

18,95 €

of

• Victoriabaars
met tomaat |basilicum 
en kaas gratineer

23,95 €
Uw voordeel:

Beide gerechten zijn 
Inclusief friet | 
mayonaise | salade 

Elke 
vrijdag

• Rump(bief)steak 
200gr met champignon-
of pepersaus

25 €

of

• Victoriabaars 
met tomaat | basilicum 
en kaas gratineer

23,95 €

Beide gerechten zijn 
Inclusief friet | 
mayonaise | salade 



Dinnertime vanaf 1700 uur
• Starters

• Monnikenbrood
Donkerbruine boterhammen met “smeersels” 
en kruidenboter

• Stokbrood met tapenade en 
kruidenboter

• Soepen

• Tomatensoep met ballen

• Chefs soep van de maand

Voorgerechten koud

• Carpaccio 
Dun gesneden runderlende belegd met 
pittenmix | rucola | Parmezaanse
kaas | truffelmayonaise

• Saladepotje
gevulde pot gemengde salade met pitten,
noten | rucola | rauwkost | dressing

• Voorgerechten (lauw) warm

• Gamba’s
Gepelde gebakken tijger gamba’s in een 
romige magic knoflook saus, 
saladegarnituurtje en brood

• Ambachtelijke kaas kroket
K = 1 stuk   S = 2 stuks
met salade garnituur en saus

9,25

6,95

K: 5 S: 6,50

K: 4,75    S: 6,25

K: 12,50   S: 17,50

4,25

K: 13,50   S: 21,50
5 stuks          10  stuks

K: 5,25    S: 9,50



Dinnertime Hoofdgerechten

• Klooster haasbiefstuk  (tournedos) alleen op
vrij-zater- en zondag verkrijgbaar en op=op
Een super malse biefstuk van de haas | warme 
seizoen groenten | saus naar keuze

• Runderrump (bief) steak
malse rundersteak | warme seizoen groente | saus 
naar keuze 

•
Klooster burger
Een sappige runder beefburger | sla |pickle relish| 
tomatenrelish | smokey mountain mosterd |bacon | 
cheddarkaas |burger broodje | hempsaus

• Vegan kloosterburger
Een sappige vegan BeetRootBurger op een vegan
broodje | sla | tomaatrelish | picklerelish | vegan kaas 
| smokey mountain mosterd |hempsaus

Klooster Schnitzels
naturel of met een saus naar keuze
met gebakken spek | ui | champignons
met ham | kaas | spiegelei

• Kip saté 
spiesloze kipsaté | zoetzuur | kroepoek | saté 
saus

•
* saus naar keuze: peper | champignon | kruidenjus  

voor  roquefort: + 2,50

•
* Keuze supplementen:
frietjes  met mayo 4 €
gekruide gepofte aardappelpartjes uit oven:  4,50 €
extra warme groente:  4 €
salade potje : 4,25 € 
mayonaise: 0,65

Verder op volgende pagina

K:  19,50 S:  29,50
90 gram      180 gram

20,50 26,50
150 gr 200 gr

K:  13,95 S:  16,50

S: 16,50

K: 14,50 S: 17,50
K: 15,95 S: 19,75
K: 15,95 S: 19,75

K:  14.95 S:  18,95



Dinnertime Hoofdgerechten

• Orientaalse curry
een heerlijke licht pittige curry |boontjes | 
bloemkool | jackfruit | rijst

• Pasta Funghi (V)
Tagliatelle bereidt met | champignons| ui | 
tuinkruiden| room| rucola

supplement: spek + 2,50 of kip + 5,00

• Vispannetje
Een heerlijk nonnenpotje met een variatie van 
gemengde visfilet (geen schaal- en/of 
schelpdieren) in kruidige vissaus

• Victoriabaarsfilet op italiaanse wijze   
1 maat
basilicum | tomaat | kaasgratineer | 
seizoengroente

• Gamba’s  ca 10 stuks
Gepelde & gebakken tijger gamba’s in een 
romige magic knoflook saus, met op het bord
warme groente ipv salade en brood

Maaltijd Salades

• Kruidige Kip salade 
Gebakken kipstukjes gemarineerd in 
ketjap/honing | cashewnoten | pittenmix | 
Tomaat| komkommer | dressing| brood
extra: toegevoegde gamba’s (3) + 5€

• Klooster Vis salade  
Salade| zalmsnippers | tonijnsalade | pittenmix|  
tomaat | komkommer | en brood.
extra: toegevoegde gamba’s (3) + 5€

• Geitenkaas salade frisse salade|
geitenkaas met spek| tomaat | komkommer |
pittenmix | mosterd dille dressing | brood
voor vega zonder spek

K: 16,50 S: 21,50

K: 14,50 S: 21,75

k: 16,95 s: 23,50

S:  24,50

S: 22,50

K:17,50    S: 21,50

K: 21,95  S: 25,50

K: 19,75   S: 23,50



Dinnertime vanaf 1700 uur
Kinderspecials, alleen in de avond

Speciaal voor de kleine kloosterboefjes geselecteerde 
ONE SIZE schotels.
Maar ze kunnen natuurlijk ook uit het menu van 
“Onze Gerechten” kiezen, daar zit vast ook veel 
lekkers bij de kleine gerechten.

• Poffertjes 
Met poedersuiker en roomboter
12 stuks
24 stuks

• Pannenkoek met poedersuiker en boter

• Pizza margaritha picollo
met tomatensaus- en kaas

• Frietje met !
Keuze uit: kroket – frikandel - geserveerd met 
ketchup | tomaat | komkommer

• Extra snack: kroket of frikandel

• Klooster cheese burger klein
Heerlijke hamburger | kaas | tomaten relish,  
geserveerd met frietjes en ketchup

• Frietje met kibbeling 
komkommer | tomaat | ketchup | ravigotte

• Kinderijsje 1 bol aardbei ijs| mini spekjes | 
slagroom

• Kinderspecials zijn uitsluitend voor 
kinderen tot en met 11 jaar te 
bestellen.

4,50
7,50

6,95

8,95

6,95

2,95

13,95

9,95

3,50



Dessert

K: 5,95     S: 7,95
2 bollen 3 bollen

S: 8,95

K: 8,50     S: 13,50
3 bollen 6 bollen

S: 6,95

K: 2,95     S: 5,50

S:  5,50

K: 6,45     

S: 8,95

S: 4,95

S: 8,50

Ons ijs komt van D’n Italjaan
uit Baarle Nassau en dat 
proef je!

• Dame blanche 
Roomijs overgoten met chocoladesaus en een 
toef slagroom

• Sorbet    1 maat
italiaans aardbei en roomijs | cocktailvruchtjes | 
aardbeisaus | slagroom

• Coupe Kloostertuin Royal
Vanille- en Straciatella ijs,
chocolade saus - advocaat – slagroom

• Tartuffo limoncello
Bol citroenijs met limoncello vulling en bedekt 
met gele merinque

• Crème brulee
Vanillepudding met een gekarameliseerd laagje 
suiker. En een toef slagroom

• Onze beroemde huisgemaakte ijstaart
Deze ijstaart heeft de smaak van progres
gebak, bereid met merinque| 
slagroom|nougatine| 

• Klooster twijfelaartje
Keuze uit: een kopje koffie, espresso, 
cappuccino, of thee, met een bolletje ijs en een 
bonbon (K) (geen andere combi’s mogelijk)
de S is alles van hierboven met als extra een 
klein likeurtje, bijv: tia-maria ,  liquor 43, 
baileys, frangelico of amaretto

• Friandise
lekkere snoeperij van koekje + chocolade voor 
bij de koffie of thee

• Irish/Spanish/French/Italien/43 koffie’s
Koffie met daarin drank naar keuze en slagroom

• Een lekkere cognac, whiskey, likeurtje eventueel 
met een kopje koffie/thee kan natuurlijk ook. 
Kijkt u hiervoor in de kaart bij de alcoholische 
versnaperingen
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