Klooster
menu
kaart

zoon

Welkom in De
Kloostertuin
•

Beste Gasten,
Voor U ligt onze menu kaart. Bij Diner time staat een
kleine introductie met betrekking tot onze gerechten.
Maar U mag ons altijd om een uitleg vragen.

•

Gebak staat vanaf openingstijd tot uw beschikking.
Lunchkaart: vanaf 11.30 tot 16.30 uur beschikbaar.
Tussen 1630 en 1700 alléén snack kaart
Diner kaart: vanaf 17.00 uur beschikbaar.
Keuken: hoofdgerechten kunnen tot 20.30 (winter) of
21.00 uur (zomer) in de keuken besteld worden.
Zomerperiode: van 1 mei tot 1 oktober
Per gezelschap vragen wij U om niet meer dan 5
verschillende gerechten per gang te bestellen.
Hier gaat het overigens niet om de keuze van groot of
klein.
Komt u boven de 5 verschillende gerechten uit, dan kunt
U een extra gang inlassen waardoor toch alle keuzes
genuttigd kunnen worden.

•

Naast de kaart hebben wij regelmatig specials op
basis van het seizoen of een bijzonder gerecht,
vraag er gerust naar als het niet al verteld wordt.
Wij schenken standaard onze huiswijnen in rood, wit en
rosé. Wilt u een andere wijn? Dan hebben wij voor u een
aparte wijnkaart.
Het uit eten gaan is voor U een feestje, wij doen er alles
aan om het te laten slagen. Mocht er een
onvolkomenheid zijn meldt het ons en gezamenlijk
kunnen we kijken naar een goede oplossing.

Frisdranken
flesjes :
•

Coca cola/Light/zero

€ 2,25

•

Fanta orange

€ 2,25

•

Sprite

•

Chaudfontaine
rood/blauw

€ 2,10

•

Fanta cassis

€ 2,30

•

Bitter lemon, tonic,
ginger ale

€ 2,30

•

Ice Tea
Ice Tea Green

€ 2,30

•

Rivella blauw

€ 2,50

•

Appelsap

€ 2,50

•

Nutricia chocomel

€ 2,50

•

Fristi (alleen in zomer
mei-okt)

€ 2,50

•

Verse Jus d’orange (glas)

€ 3,25

•

Chaudfontaine 0,5 ltr
rood/blauw

€ 3,60

€ 2,25

Bier kaart
•

Grolsch pils (tap) 0,25 cl

•

2,50

•

Weizen (tap) 0,3 cl (in
voorjaar+zomer)

•

3,95

•

Weizen (tap) 0,5 cl (in
voorjaar+zomer)

•

6,75

•

Grimbergen blond/dubbel (tap) 0,25
cl

•

3,95

•

Grolsch seizoen (tap) 0,25 cl
wisselend bier vd tap
----------------------------------

•

€ ……

•

Bier op fles 0,33 cl tenzij anders vermeld

•

Jupiler 0,25

•

La Trappe trappist WIT

•

La Trappe Blond

•

La Trappe trappist Dubbel

•

---------

•

2,20

•

3,95

•

3,95

•

3,95

La Trappe trappist Isid’or

•

4,25

•

La Trappe trappist Tripel

•

4,25

•

Duvel

•

4,50

•

Kriek Lindemans 0,25

•

3,50

•

Hoegaarden rosé bier

•

3,25

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

--------

•

Grolsch 0,0 %

•

2,25

•

Erdinger weizener 0,0%

•

2,75

•

Radler 0,0%

•

3,00

•

Radler

•

3,25

2%

Warme Dranken
•

Koffie / café crème

•

2,25

•

Koffie verkeerd

•

2,90

•

Cappuccino

•

2,55

•

Latte Macchiato

•

3,10

•

Latte Macchiato met keuze:
caramel, witte chocola,
hazelnoot, amaretto,vanille

•

3,50

•

Espresso

•

Dubbele espresso

•

2,35

•

4,40

Alle koffie soorten zijn ook in decafé
varianten te krijgen
•

Thee

•

2,20

•

Verse Munt thee

•

3,10

•

Warme chocolademelk
met slagroom

•

2,80
3,35

•

Appelgebak
met slagroom

•

2,75
+ 0,50

•

Cheesecake
met slagroom

•

2,95
+ 0,50

•

Onze beroemde huisgemaakte
ijstaart
Deze ijstaart heeft de smaak van
progres gebak, bereid met schuim,
slagroom, harde karamel en
chocoladesaus.

•

3,95

SNACK-NIBBELS
•

Monnikenbrood,
een rijk gevulde plaat met donkerbruin desem
monnikenbrood met smeuïge “smeerseltjes”

8,95

•

Hapas plank: Een plank boordevol hapjes
zoals bijv: blokjes kaas/worst, olijven,
yakitori mini sate, zoete aardappelfriet en
gebakken uienringen , dip van alioli etc ( 2
pers)

•

Borrelplankje: met kaasblokjes,
(lever)worst, olijven en mosterd ( 1 pers)

•

Nacho’s : warme tortilla chips met bolognese
saus en cheddar kaas en met een dip van
chilisaus en alïoli

•

Kloosternoten: knabbelmix van oa pinda’s en
borrel noten

2,50

•

Bitterballen per 6 stuks
10 stuks

4,50
6,50

•

Mini frikadellen 8 stuks

•

Bittergarnituur -snacks
Verschillende soorten (mix) gefrituurde
snacks
8 stuks
12 stuks

•
•

Bruchetta
geroosterd brood (4)met een
verse huisgemaakte tomaten salsa.
Poffertjes 12/24 stuks met boter en
poedersuiker
met één ijs bol + € 2,00 extra

17,95

6,95
9,50

4,95
5,25
7,95
9,95
4,00/6,50

Lunch specials 11.30

tot 16.30 uur

Desemenzo: Ons brood komt van Edwin Klaasen, alias
#bakkertjezelf. Hierover zegt hij: elk brood wat we maken begint
bij onze eigen desemcultuur, een mengsel van meel en water.
Door de lange rijs tijd worden vitaminen en mineralen beter
opgenomen en ontstaat er een voedzaam brood met veel geur en
smaak. Wij hebben alleen de dikke boterhammen

•

Romige tomatensoep met toast

K: 4,25

S: 6,50

•

Chefs dag soep met toast

K: 4,25

S: 6,50

•

Klassieke uitsmijter
klein/standaard/royal
Met 2 (K) -3 (S) of 4 (R) eieren, altijd
met ham en kaas.
Evt. supplement naar keuze uit: spek
/champignons/ui/tomaat á 50 ct per
ingrediënt

•

Boeren omelet klein/Standaard/Royal
Met 2 (K) -3 (S) of 4 (R) eieren,
groenten, ham, kaas en spek

•

12 uurtje (of wat later..☺ )
Twee sneden wit of bruin brood met
kroket, salade, spiegelei, ham,kaas en een
kleine kop chefs dag soep

K 7,50
S 8,50
R 11,00
K 9,50
S 10,50
R 12,95

9,50

met een garnaalkroket ipv vleeskroket: +
€ 3,00
•

Tosti (alle tosti’s zijn van dikke
boterhammen desembrood en met
kopsalade en een dipsausje)
-

ham en/of kaas
ham/kaas en spiegelei
mozzarella/pesto en tomaat
geitenkaas/spek en honing
gerookte zalm/crème fraîche
Hawaï: ham/kaas en ananas

5,95
6,95
7,50
8,95
8,95
6,75

Lunch specials tot 16.30 uur
•

•

•

•

•

•

•

•

Carpaccio broodje
met een truffelmayonaise, pijnboompitjes,
gemengde rucola salade en wat Parmezaanse
kaas op desem brood

€ 10,95

Italiaanse bol varkenshaas
gevuld met oosterse varkenshaaspuntjes en
wok groenten

€ 9,95

Italiaanse bol gamba
gevuld met in knoflook gemarineerde
gebakken gamba’s, wok groente, tomaat en
tartaarsaus
Italiaanse bol kip
gevuld met gemarineerde kip pesto reepjes en
Parmezaanse kaas
Gebrande geitenkaas (maaltijd)salade
(ook Vega mogelijk zonder spek)
met honing, pijnboompitjes,
gekaramelliseerde walnoot, spek, appel,
druiven, champignons en wat stokbrood

€ 11,50

€ 8,99

K € 14,50
S € 19,95

Kruidige Kip (maaltijd)salade
Gebakken kipstukjes gemarineerd in
ketjap/honing met noten, pitten, Parmezaanse
kaas en wat stokbrood.

K € 9,95
S € 15,95

Klooster Steak (maaltijd)salade
Carpaccio of vitello tonato, biefstukreepjes,
pijnboompitjes, kappertjes, rode ui, tomaat,
truffeldressing, Parmezaanse kaas, gegrilde
groente en wat stokbrood.

K € 14,50
S € 21,95

Salade (maaltijd)Nicoise
Een salade gevuld met Haricots verde, ei,
olijven, ui, kappertjes, tomaat,komkommer en
een malse tonijnsteak

K € 11,95
S € 17,25

Lunch specials tot 16.30 uur
•

Zalm filet
met crème fraîche op desem brood

10,95

•

Toast (2) met roerei & zalm
gerookte zalm met roerei, crème fraîche en
rucola op huisgemaakte toast van desem
brood

9,10

•

Huisgemaakte eiersalade (V)
met kruiden en rucola op donker desem brood

6,50

•

Club sandwich carnivoor
met sla/gemarineerde kipstukjes
/eiersalade/spek/tomaat
op vers gebakken donker desem brood

•

•

•

•

Club hot dog
een heuse new york hot dog met langzaam
gegaard varkensvlees (pulled pork) met een
kruidenmengsel en cheddar kaas

Club sandwich pesce
met sla, gerookte zalm, truffel mayonaise,
tomaat en komkommer, op vers gebakken
donker desem brood

8,95

9,50

10,50

Club sandwich lifestyle
met sla, gerookte kip, humus, tomaat en
komkommer, op donker desem brood

8,95

Kloosterburger met friet
Een sappige en gekruide beefburger met een
plakje bacon, kaas, burgersaus, rucola,
tomaat en komkommer, verpakt in een heerlijk
broodje. Ook in Royal formaat verkrijgbaar

K 10,95 (100 gr)
S 16,75 (230 gr)
R 19,45 (340 gr)

Vegan Klooster Burger
Een sappige vegan BeetRootBurger op een
vegan BeetRoot broodje met sla,tomaat en
komkommer en zoete aardappelfrietjes

S 17,95

•

1 kroket met een boterham, met mosterd

3,75

•

2 kroketten met boterhammen, met
mosterd

5,95

•

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 of in het standaard (S)
formaat van een traditioneel hoofdgerecht.
De meeste desserts zijn eveneens verkrijgbaar in zowel een klein
als een standaard formaat.
Bij “Onze Gerechten” geldt het volgende:
Vanaf 2 kleine gerechten óf 1 standaard gerecht per persoon
ontvangt U 1x frites (of aardappelkroketjes).
U kunt aangeven bij welke gang u deze graag wilt ontvangen.
Tevens ontvangt u bij elk gerecht op uw bord warme groente of
een kopsalade.
Een extra salade potje gevuld met salade, dressing, pitten,
rauwkost is verkrijgbaar voor € 2,75
Keuze sausen zijn:
champignonsaus/pepersaus/knoflooksaus/stroganoff- of
gorgonzola saus.
-

Een extra portie saus of een tweede andere portie is € 2,00
Een losse portie frites of aardappel kroketjes bij 1 klein
gerecht is € 2,00
Mayonaise extra is € 0,35
Een losse huus saladepotje is € 2,75

NB

Per gezelschap vragen wij U om Uw keuze te beperken tot
maximaal 5 verschillende gerechten per gang, uit de gehele kaart.
Klein of standaard maakt dan niet uit

Dinnertime
•

Onze gerechten
Maximaal 5 verschillende gerechten per gang per
gezelschap.
Formaat gerecht: klein = K (ter grootte van een
voorgerecht), standaard = S (normale portie)

•

Romige tomatensoep

K: 3,95

S: 5,50

•

Chefs dag soep

K: 3,95

S: 5,50

•

Stokbroodje kruidenboter

K: 3,25

•

Monnikenbrood
Een rijk gevulde plaat met donker desem
brood en “smeerseltjes”

S: 8,95

•

Ambachtelijke kaas kroket
K = 1 stuk S = 2 stuks

K: 4,50

S: 6,95

•

Ambachtelijke garnaal kroket
K = 1 stuk S = 2 stuks

K: 6,95

S: 11,50

•

Oosterse ossenhaaspuntjes
Gemarineerde ossenhaas puntjes
vermengd met noedels en groenten

K: 10,95

S: 15,75

K: 9,50

S: 15,95

•

•

•

•

Carpaccio
Ambachtelijk gevuld en opgerold met
pijnboompitjes, slamelange, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise.

Vitello tonato
Ambachtelijk gevuld en opgerolde kalfsvlees
met pijnboompitjes, slamelange,en met
K: 10,95
tonijnmayonaise
Gamba’s
Gepelde gamba’s in een romige
knoflooksaus
Risotto Spinaci (V)
romige risotto bereid met spinazie, ui,
knoflook, en kaas
Bij de Standaard krijgt u er een heerlijke
Vegan BeetRoot Butcher burger bij

K: 10,65

K: 9,95
S: 17,50

S: 17,95

S: 16,95

Dinnertime
•

Klooster haasbiefstuk (tournedos)
Een malse haasbiefstuk met warme
groenten en een saus naar keuze

•

Hollandse biefstuk
Lekkere ouderwetse kogelbiefstuk met een
vleesjus en brood of friet

K: 14,40 S: 20,95
100 gram
200 gram

•

Spareribs
met een marinade uit eigen keuken,
keuze uit zoet of pittig.

K: 10,95

•

Klooster burger
Een sappige en gekruide beefburger met
een plakje bacon, kaas, burgersaus, tomaat
en komkommer, verpakt in een heerlijk
broodje. Ook in Royal (R) verkrijgbaar

•

Vegan kloosterburger
Een sappige vegan BeetRootBurger op een
vegan BeetRoot broodje met sla,tomaat en
komkommer en zoete aardappelfrietjes

K: 15,95 S: 25,50
100 gram
200 gram

K: 10,95 S: 16,75
100 gr
230 gr
R: 19,45
340 gr

S: 17,95

•

Schnitzel
met een saus naar keuze

•

Klooster varkenshaas
Varkenshaas met naar keuze:
romige champignon- of peper saus

•

Kip Saté
Spiesjes van gemarineerde kip met
saté-saus, warme groenten, japanse yakitori K: 9,95
noedelstokje en kroepoek

•

•

Kloosterwokje kip
een heerlijk wok gerecht met gemarineerde
zoet/zure kipblokjes, sesamzaad, knoflook,
rode peper, groente en noodles
Vegetarisch kloosterwokje (V)
een heerlijk wok gerecht met gemarineerde
“vegakip” teriyaki stukjes, sesamzaad,
knoflook, rode peper, groente en noodles

S: 17,95

K: 8,95

S: 11,50

K: 9,95

S: 18,50

S: 16,95

K: 9,95

S: 14,75

K: 10,25

S: 14,95

Dinnertime
•

•

•

•

•

•

•

•

Vispannetje
Een heerlijk nonnenpotje met een variatie van
gemengde visfilet en verschillende groenten
(geen schaal- en/of schelpdieren)

K: 9,95

S: 15,95

K: 13,50

S: 22,50

K: 9,75

S: 15,70

Pasta All’ Arabiata (V)
Een licht pittige pasta bereidt met olijfolie,
knoflook, sjalot, tomaat, rode peper, basilicum
K: 8,95
en reggiano kaas

S: 14,95

Verse zalmfilet
Ingewreven met een rub van tomaat,
basilicum en oregano en daarna
gegaard in de oven
Pasta Vis (ook Vega mogelijk)
Een romige pasta met zalm, spinazie en
zontomaatjes

Gebrande geitenkaas (maaltijd)salade
(ook Vega mogelijk, zonder spek)
met honing, pijnboompitjes,
gekaramelliseerde walnoot, spek,
K: 14,50
champignons, druiven, appel en wat
stokbrood
Kruidige Kip (maaltijd)salade
Gebakken kipstukjes gemarineerd in
ketjap/honing met noten, pitten,
Parmezaanse kaas en wat stokbrood

K: 9,95

Klooster Steak (maaltijd)salade
Carpaccio of vitello tonato, biefstukreepjes,
pijnboompitjes, kappertjes, rode ui, cherry
tomaatjes, truffeldressing, Parmezaanse kaas,
gegrilde groente en wat stokbrood.
K: 14,50

(maaltijd) Salade Nicoise
Een salade gevuld met Haricots verde, ei,
olijven, ui, kappertjes, tomaat,
komkommer en een malse tonijnsteak

K: 11,95

S: 19,95

S: 15,95

S: 21,95

S: 17,25

Dinnertime vanaf 1700 uur
Kinderspecials
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.

•

•
•

Poffertjes
Met poedersuiker, stroop en roomboter
12 stuks
24 stuks
Kinderpasta Bolognese
met gehakt, tomaten en kaas

4,50
6,50

6,95

Frietje met !
Keuze uit: kipnuggets, kroket, frikandel of
kaassoufflé met ketchup
6,50

•

•

Kloosterburger klein
Heerlijke hamburger geserveerd met frietjes en
mayonaise

10,95

Spareribs met friet
“Speciaal voor de kids met chilisaus”

10,95

Dessert

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

•

Dame blanche
Roomijs overgoten met chocoladesaus en een
toef slagroom

•

Italjaanse keuze coupe met toef slagroom
Keuze uit de volgende smaken: Vanille
Amarena-kers, kaneel, Straciatella en
chocolade.

K: 4,60
2 bollen

S: 6,30
3 bollen

K: 4,30
2 bollen

S: 5,80
3 bollen

K: 6,50
3 bollen

S: 9,95
6 bollen

•

Coupe Kloostertuin Royal
Vanille- ,Kaneel-, en Straciatella ijs,
chocolade saus en advocaat

•

De stoute non
iedere keer een ander smaakje ijs, vraagt u
maar welke smaak we hebben op dit moment

K: 4,30
2 bollen

S: 5,80
3 bollen

•

Brusselse wafel: wafel met 1 (K) of 2 (S)
bollen ijs en slagroom

K: 4,50

S: 6,50

•

Poffertjes (en ijs)
12 stuks (k) of 24 stuks (S)
meteen bol vanille ijs € 2,00 extra

•

•

•

•

K: 4,50

Crème brulee
Vanillepudding met een gekarameliseerd
laagje suiker.

K: 2,95

Onze beroemde huisgemaakte ijstaart
Deze ijstaart heeft de smaak van progres
gebak, bereid met schuim, slagroom, harde
karamel en chocoladesaus.

S: € 3,95

Het Kloosterappeltje;
Een punt warme appeltaart met 1 bol
kaneelijs en een toef slagroom
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 of amaretto

S: € 5,50

K: 5,50
S: 6,95

S: 6,50

S: 5,50

