
LUNCH Vanaf 12:00 tot 17:00 uur 

Deze gerechten 

zijn  vegetarisch  

Deze gerechten worden op verzoek  

vegetarisch bereid 

Deze gerechten worden op  verzoek 

glutenvrij bereid  

Deze gerechten worden op verzoek 

lactosevrij bereid  

SOEPEN 

Huisgemaakte tomatensoep| croutons| room| 

pesto| kloosterbrood & roomboterj 

5,75 

Soep van de dag| vers en seizoengebonden| 

kloosterbrood & roomboterklm 

5,75 

Boerenbrood|  

roomboter & tapenadejlm 

4,50 

BROODJES 
Keuze uit wit, meergranen of donker  

Jong belegen boerenkaas| ei| augurk| saladel 7,25 

Oude boerenkaas| ei| augurk| saladejl 7,45 

Boerenachterham| augurk| ei| saladejm 7,00 

Huisgerookte zalmsalade| sjalot| ei|  

gemengde slalm 

9,00 

Gerookte rib-eye| geraspte kaas| 

pijnboompitten | zongedroogde tomaat| rucola| 

truffelmayonaiselm   

9,00 

Warme boerenbrie| noten| druiven| 

truffelhoning| salade jl 

9,00 

Heezer geitenkaas| truffelhoning|  

noten| saladejl 

9,50 

Boerenkaas & ham| tomaat| komkommer| 

augurk| ei| saladel 

7,45 

Kinderen (tot 10 jaar)| broodje aap| hagelslag, 

jam of kaasjl 

4,00 

HEEFT U DIEETWENSEN OF EEN ALLERGIE?  

Laat het ons weten, wij kunnen u advies geven  
over onze gerechten 

SALADES 
Keuze uit wit, meergranen of donker  

Gerookte rib-eye| truffelmayonaise| 

zongedroogde tomaatjes| Grana Padano| 

gemengde salade| pijnboompitten 

12,50 

Salade Heezer geitenkaas| gemengde 

salade| bospaddenstoelen| walnoten| 

balsamicodressingjl 

13,50 

Huisgerookte zalm| hardgekookt ei|  

gemengde salade| citrusdressinglm 

12,50 

KLOOSTER TOSTI’S  
Keuze uit wit of donker  

Boerenkaas| salade| tomatensalsaj 5,50 

Boerenkaas & ham| salade| tomatensalsa  6,00 

Boerenbrie| pesto| tomaat| salade| salsaj 7,00 

SNELLE LUNCHTIP; EEN HEERLIJK DUO 

Huisgemaakte tomatensoep & boerenbrood 
belegd met kaas & ham| tomaat| komkommer| 
augurk| ei| saladek 
 

8,50 

WARME GERECHTEN 

Uitsmijter| drie spiegeleieren|  

boerenham & kaas| boerenbrood| saladelm   

8,00 

Uitsmijter ‘De Broeders’| drie spiegeleieren| 

boerenham & kaas| bacon| champignons| 

gebakken ui| boerenbrood| saladelm 

9,50 

Bospaddenstoelenomelet| boerenbrood|  

saladejlm 

9,50 

Twee Bourgondische kroketten| boerenbrood| 

grove mosterd| saladek 

9,00 

Gegrilde hamburger| bacon| kaas| tomaat| 

salade| frites  

12,50 

Gebroederlijk 12-uurtje| dagsoepje| twee 

minibroodjes belegd met serranoham en brie| 

Bourgondische kroket op boerenbroodk 

10,50 

LEKKER ZONDIGEN 

Ambachtelijk appelgebak  

met slagroomj 

3,75 

+0,50 

Divers gebak van de warme bakker 

met slagroomj 

3,75 

+0,50 

Dame Blanche| 3 bollen vanille-ijs| 

chocoladesaus| slagroomjl 

6,50 

Bastogneparfait| mandarijnensausj 7,00 

Kinderbeker| bolletje vanille-ijs| slagroom| 

versieringj 

3,75 

j m l k 


