
Voorgerechten
Kloostersoep
Gegrilde paprika-tomaten soep. Geserveerd met kloosterbrood en 
huisgemaakte kruidenboter

Wisselende Soep
Vraag hiernaar bij ons personeel

Carpaccio
Rundercarpaccio, parmezaanse kaas, pompoen- en zonnebloempitten, rucola
en truffelmayonaise

Pittige Gamba’s
Lauwwarme gamba’s gebakken in chili geserveerd met kloosterbrood

Brood met smeersels
Kloosterbrood met huisgemaakte kruidenboter, aioli en zelfgemaakte pesto

6.50

6.50

11.00

11.00

7.50

Hoofdgerechten
Nacho’s met gehakt
Gegarneerde nacho’s uit de oven, met gehakt, chilisaus, bosui, guacamole en 
met crème fraîche

Pizza (      )
Huis gedecoreerde pizza, wisselende keuze in vis, vlees en vegetarisch

Pasta Pesto (      )
Heerlijke pasta pesto geserveerd met zomergroenten en eventueel een extra
keuze uit gamba’s + 4.50 of kip + 4.00

Spareribs
Spareribs met rustieke friet en mayonaise

Mangia con amore
Een grote borrelplank om te delen (vanaf 2 personen) met o.a spareribs, 
gamba’s en al het lekkere van heel de kaart

Frisse Geitenkaas Salade
Een salade met geitenkaas uit de oven, appel, honing, gemengde sla, 
zongedroogde tomaten, rode ui, pompoen- en zonnebloempitten en eventueel 
brood + 3.00

Gamba Salade
Lauwwarme gamba’s gebakken in chiliroom geserveerd met frisse sla, 
zongedroogde tomaten, rode ui en eventueel brood + 3.00

Lasagne
Verschillende lagen deeg opgevuld met tomatensaus, rundergehakt, rode ui en 
kaas (ook vegetarisch verkrijgbaar)

Biefstuk van de Haas
Biefstuk met ratatouille, geroosterde aardappel en een jus van rode wijn

11.00

13.50

14.50

22.50

39.50

15.50

15.50

21.50

24.50

Diner tussen 17:00 en 20:00

*

*

*

*



Nagerechten
Zoete Plank
Een goed gevuld plankje met onder andere friandise, brownie, crème catolonia 
en bonbon
2 personen - 16.50

Kaasplank
Een goedgevuld plankje met heerlijke kazen uit de streek
2 personen - 16.50

Dame Blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus

Coupe Advocaat
Een ijscoupe met advocaat en slagroom

Create your own Magnum
Een magnum om samen te stellen met keuze uit chocoladesaus, 
mini marshmallows en/of amandel

9.50

9.50

9.50

9.50

10.50

Voor de kleintjes
Kroket
Een kroket met rustieke friet en mayonaise of appelmoes

Frikandel
Een frikandel met rustieke friet en mayonaise of appelmoes

8.50

8.50

*
glutenvrij + 1.00
extra dip + 0.75


