
MENU 

Soepen 

Tomatensoep 6,50 
Huisgemaakte tomatensoep, geserveerd met brood & 

huisgemaakte Aioli. 

Uiensoep  7,50 
Huisgemaakte Franse uiensoep, gegratineerd met kaas en 

geserveerd met brood & huisgemaakte Aioli. 

Soep van het Moment  Dagprijs 
Geserveerd met brood & huisgemaakte Aioli. 

 

Tosti’s tot 16:30 uur   

Tosti Hawaii 5,50 
Tramezzini brood met ham, kaas, ananas en ketchup. 

Tosti Ham Kaas  5,50 
Tramezzini brood met ham, kaas en ketchup. 

  



TIP! Bestel een broodplankje met huisgemaakte aioli & 

tapenade bij uw salade! 

Maaltijdsalades 

Salade Val Dieu 17,00 normaal 12,00 klein 
Salade melange, lauw warme Val Dieu kaas, honing, komkommer, 

tomaat, ingelgde rode ui, aalbesjes, kapperappeltjes, croutons en 

pittenmix. 

Salade Rundercarpaccio  17,00 normaal 13,00 klein 
Salade melange, rundercarpaccio, truffel mayonaise, aceto glaze, 

Grana Padano, rucola, pijnboompitjes en kappertjes. 

Salade Caesar  17,00 normaal 12,00 klein 
Salade melange, ansjovismayonaise, kipreepjes, ei, croutons, Grana 

Padano, komkommer, tomaat en ingelegde rode ui. 

 

 

Broodgerechten tot 16:30 uur 

Broodje Carpaccio 11,50 
Baguette met truffelmayonaise, aceto balsamico,  pittenmix, rucola 

en Grana Padano. 

Broodje Kei Gezond 9,50 
Baguette met ham, kaas, ei , ijsbergsla, tomaat, komkommer, aioli 

en ingelegde rode ui. 

Broodje BBQ Chicken 12,50 
Baguette met kip in chipotle marinade, ijsbergsla, jalapeno pepers, 

geraspte kaas, ingelegde rode ui en gebakken uitjes. 

Uitsmijter  10,50 
Meergranen brood met 3  gebakken eieren, ham, kaas, en spek. 

Kroketten met Brood of Friet 9,50 
2 Bourgondische krokketen op Meergranen brood of met friet, 

geserveerd met mayonaise en mosterd. 



Hoofdgerechten 

Klooster Burger  16,00 
Rundvleesburger 200 gram met spek, kaas, ijsbergsla, komkommer, 

tomaat, augurk, BBQ saus, aioli, frietjes en passende garnituur. 

BBQ Chicken Burger  16,00 
Kip in chipotle marinade met ijsbergsla, komkommer, tomaat, 

jalapeno pepers, ingelegde rode ui, aioli, geraspte kaas, frietjes en 

passende garnituur. 

Boeren Schnitzel    16,50 
Varkensschnitzel met gebakken spek, ui en champignons 

overbakken met kaas. Geserveerd met frietjes en passende 

garnituur. 

Schnitzel met Saus naar keuze   16,00 
Varkensschnitzel met saus naar keuze. Keuze uit peper-portsaus,  of 

zigeunersaus. Geserveerd met frietjes en passende garnituur.  

Kip Saté   16,00 
2 grote kip-spiezen met satésaus, gebakken uitjes kroepoek en atjar. 

Geserveerd met friet en passende garnituur. 

Fish and Chips  16,00 
Friet met Kibbeling met remouladesaus, mayonaise en passende 

garnituur. 

Limburgs Zuurvlees  15,50 
Huisgemaakt Limburgs Zuurvlees, Frietjes en passende garnituur. 

Kids Menu  6,50 

Kleine portie friet met kipnuggets of mini frikandelletjes, 

appelmoes en een leuke verassing! 

  



Desserts 

Vanille Crême Brulee    9,00 
Geserveerd met witte chocolade roomijs, rood fruit en slagroom. 

Chocolade Brownie     9,50 
Geserveerd met Salted caramel, witte chocolade roomijs, rood fruit 

en slagroom. 

Coupe Dame Blanche  7,50 
Vanille Roomijs met chocoladesaus, fruit en slagroom.  

 

Borrelkaart 

Bourgondische bitterballen 8 stuks    7,50 
De Bourgondiër bitterballen geserveerd met mayonaise en mosterd. 

Borrelmix 12 stuks     7,50 
Mix van verschillende minisnacks geserveerd met mayonaise en 

curry. 

Crispy chick'n strips   8 stuks  8,50 
Gefrituurde chicken strips geserveerd met mayonaise en curry. 

Brood plankje met dips   4,75 

Broodjesmix geserveerd met huisgemaakte aioli  en 

zongedroogde tomaten-tapenade. 

 


