Voorgerechten
Plankje Kloosterbrood

4.50

Kruidenboter – knoflookaioli – cocktailsaus

Pompoensoep
Ossenstaartsoep
Carpaccio ’t Groeske
Truffelmayonaise – pesto – oude kaas – pijnboompitten – bladsla

Carpaccio ’t Groeske in XL formaat

4.50
4.50
9.00
14.00

Truffelmayonaise – pesto – oude kaas – pijnboompitten – bladsla

Carpaccio van rode biet
Reductie – grenadine / aceto geitenkaas

Huisgerookte zalmfilet

9.00
9.00

Frisse salade – citroen dille mayonaise – radijsjes – cherrytomaatjes

Gefrituurde calamares
Knoflookaioli – wakame - citroen

Salade niçoise

8.00
8.00

Rucola – jonge bladsla – tonijn – truffelmayonaise – zongedroogde tomaatjes

Voor de kids
Maak je eigen pizza!

8.50

Kindermenu frikandel

6.00

Tijdens het voorgerecht krijgen de kids een pizzabodem bedekt met tomatensaus
en in bakjes diverse toppings. Deze kunnen ze naar eigen fantasie beleggen.
De pizza wordt vervolgens tegelijk met de hoofdgerechten geserveerd.

Frietjes – frikandel – appelmoes – ketchup – mayonaise

Kindermenu kibbeling

6.00

Frietjes – kibbeling – appelmoes – ketchup – mayonaise

Driegangen à la carte menu

22.50

Hoofdgerechten vlees
Kloosterburger
100% Black Angus – cheddarkaas – uienchutney – bacon – brioche broodje – tomaat

Gegrilde Black Angus ribeye

13.50
19.50

Kalfsjus – gebakken champignons en ui – prei – spekjes

(Plus 2.50 in het driegangen menu)

Hoofdgerechten vis
Fish & chips
Witvis – krokante tempura – dikke frieten – knoflookaioli – rauwkost

Knoflookgamba’s

13.50
13.50

Olie – peper – jonge prei – ui

Gebakken zalm

15.00

Lente ui – jonge prei – rode peper – koriander – room

Hoofdgerechten vega
Kaasfondue

14.00

Diverse groenten en Kloosterbrood om te dippen

Groentespies

13.50

Seizoensgroente – pittige tomatensaus

Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade en dikke frieten met
mayonaise

Desserts
Chocolade lava cake
Vanille ijs – roodfruit sorbet

Boerenkaasplankje

6.50
8.50

Kletzenbrood – appelstroop – walnoten

(Plus 2.50 in het driegangenmenu)

Hemelse modder
Chocolade mousse – mintsaus – kletskop

Brown Betty

6.50
6.50

Vanille ijs

Sorbet
Rode vruchten – slagroom – kletskop

6.50

