Monastery Tasting Testing Menu *
12:00 – 14:30

Om onze keuken zo compleet mogelijk te beleven, bevelen wij u ons 6 gangen menu (of meer)
aan, om u zoveel mogelijk smaken, structuren en producten te laten proeven waar wij graag
mee werken.
U geeft onze chef de vrije hand!
2 gangen business lunch à €39

4 gangen
€69,50
6 gangen
€90
u kunt de menu’s uitbreiden tot 10 gangen, per extra gerecht rekenen wij €15
~ Kaas extra 19,50
~ Kaas i.p.v. 9,50

* Menu’s zijn alleen te bestellen per tafel.
Vanaf 5 personen serveren wij enkel een menu.

N N Exclusives
Een bijzonder gerecht buiten de kaart om, dagelijks wisselend aanbod van de mooiste
producten, bijzondere bereidingen, een mooi verhaal en exclusiviteit!

U kunt tevens met de lunch ook
van onze a la carte kaart
bestellen.

Noon Bites

Cèpeskroketjes – kruidencrème
€3,50 p.s.
Saucijz van kippendij – curry – ui
€7.50 p.s.
Mini kaassoufflés – Oscietra kaviaar 10 gram – crème Fraîche
4 stuks €50
Oester van de chef
€7,50 per oester

Gillardeau cru
€7,00 per oester
Jambon Iberico Recebo, 100 gram
€19,00

3 verschillende soorten huisgemaakt brood – boter – olie
€9,50
Supplement brood 3 verschillende soorten
€7,50
Macadamia nootjes
€5,00

| Bieren
| Bier van de tap
Swinckels | premium pilsner 5,3% fluitje – 20cl

€3,50

Swinckels | premium pilsner 5,3% – vaasje – 25cl

€4,00

Swinckels | premium pilsner 5,3% – pul – 50cl

€6,75

Weihenstephaner | Weizen 5% – 30 cl

€4,25

Weihenstephaner | Weizen 5% - 50 l

€6,70

La Trappe | blond – 6,5% – 25cl

€5,10

Witte novice | Refter bier van het Broederenklooster €5,30

De Goede & De Stoute – Vuurzee

€47,50 per fles (750ml)

| Bier op fles

La Trappe | Dubbel 5%

€5,10

La Trappe | Tripel 8,5%

€5,30

La Trappe | Isid’or 7%

€5,10

Quadrupel 10,5%

€9,85

West Vleteren 12 of 8 | Quadrupel 10,5%

€16,50

* 1 p.p. En na toestemming van het klooster
Hoptimist | IPA 9,5%

€6,00

Midnightporter | Export Porter 13,5 %

€7,00

Bavaria | Malt 0.0% - 30 cl

€3,80

Bavaria | Witbier 0.0. – 30 cl

€3,80

Bavaria | IPA 0.0. – 30 cl

€4,00

| Prisecco alcoholvrij

Apfelsinfonie | rabarber – rode mosterdblad – waterkers €6,00
Deze mousserende sap heeft een intensieve geur van kruidigheid, kaneel
en een volrijp aroma van appel. De houtrijping komt mooi naar voren en
de smaak heeft volrijpe, frisse appel met hout-karamel aroma’s, het
karakter van de kruiden geven een lange friskruidige afdronk.

Inspiration 4.4. | groene jachtpeer – meidoorn – eikenhout €6,75
Geïnspireerd op krachtige, hout gelagerde witte wijnen. Een weelderige,
intensieve geur rijk aan tropische mango en zachte getoaste aroma’s. In de
smaak gedoseerd zoete indrukken, gematigde zuren met merkbare
tannines van hout en peren.

Inspiration 4.5 | druivensap – lapsang souchong thee

€6,75

Het sap van de druivensoorten Schwarzriesling, Portugieser, Kerner en
Müller-Thurgau geeft indrukken van rode Bourgogne wijnen. De neus geeft
een geur van bessenfruit, aardse tonen, druivensap, complexe lichte
rokerige tonen van lapsang souchong thee. De smaak is een samenspel
van zout en zuur, elegant, aards, licht kruidig en heeft een middellange
afdronk.

| Frisdranken
Luscombe | Devon Tonic

€3,70

Luscombe | Grapefruit Tonic

€3,70

Luscombe | Cucumber Tonic

€3,70

Luscombe | Lime crush – 270 ml

€4,75

Luscombe | Raspberry crush – 270 ml

€4,75

Luscombe | Wild Elderflower bubbly – 270 ml €4,75
Luscombe | St. Clements – 270 ml

€4,75

Luscombe | Gingerbeer – cool – 270 ml

€4,75

Luscombe | Gingerbeer – hot – 270 ml

€4,75

| Cocktails

Cosmopolitan | wodka – Cointreau – cranberry

€13,50

Deze cocktail werd populair door de televisie serie ‘’seks and the City’’
waar deze verfrissende cocktail gedronken werd. Gecombineerd met zoete
smaken en aangename bitters!

Grasshopper | crème de menthe – room – chocolade

€10,00

Romige cocktail met frisheid van munt en gecombineerd met chocolade,
heerlijk verfrissend en romig tegelijk!
Margarita | tequila – Cointreau – limoen

€12,50

één van de bekendste en populairste tequila cocktails van tegenwoordig.
Bedacht in Tijuana (Mexico) aan het eind van de jaren veertig. Fantastische
smaak door de zoute en zure combinatie, met wat stevigheid van de
limoen!
Moscow Mule | wodka – limoen – ginger ale

€13,00

De Moscow Mule is een klassieke Amerikaanse cocktail. Hij zag het
levenslicht in 1947 in een restaurant in Los Angeles, toen het merk
Smirnoff net bekend begon te worden. Heerlijke combinatie met wodka,
limoen en gember!
Negroni | gin – Campari – sinaasappel

€13,00

De Negroni is een Americano met gin. Hij is genoemd naar de graaf
Negroni, die deze formule bedacht in een bar in Florence vlak na de Eerste
Wereldoorlog. De cocktail heeft licht zoete tonen en veel kruidigheid.

| Gin & Tonic

Bulldog | lychee – lavendel – Luscombe Devon Tonic
€12,00
Een stoere gin uit London die in 2007 werd gelanceerd door een
voormalige investeringsbankier. De twaalf botanicals in de gin staan voor
de wereldreizen die de zakenman ondernam. De gin is heel floraal, vrij
droog en zacht van smaak.
Copperhead Koper | sinaasappel – kardemom – Fever tree Indian tonic
€16,00
De Copperhead gin is zacht en afgerond, perfect in balans en met een
minimum aan botanicals van o.a. jeneverbes, sinaasappel zest,
korianderzaad en kardemom.
Copperhead Black Batch | zwarte thee – grapefruit – Luscombe Grapefruit
tonic
€16,00
In de gin zit onder andere zwarte Ceylon thee en zwarte vlierbessen. De
smaak heeft sterke citrus tonen goed gecombineerd met de botanicals die
gebruikt zijn.
Cruxland | amandel – Luscombe Devon tonic
€11,00
Deze gin bevat een selectie van 8 botanicals met als belangrijkste de
zeldzame Kalahari-truffel en rooibos en honeybush, deze laatste twee
laten een eerbetoon zien voor Afrikaanse smaken. De gin heeft een aards
aroma met een kruidige smaak met een aangename vettigheid.

Damrak | korianderzaad – citroenschil – Fever tree Indian tonic
€12,00
Damrak is een Amsterdamse gin die wordt geproduceerd in de Lucas Bols
Destilleerderij in het hart van Amsterdam. De geschiedenis gaat terug tot
1575. De gin wordt vijfmaal gedistilleerd voor het zuiverste resultaat en is
daarmee uiterst smaakvol. De smaak is zacht en uitgesproken citrus tonen.
Filliers Pink | framboos – roze peper – 1724 tonic
€12,75
Volgens een authentiek recept van Firmin Filliers gemaakt, hij leefde
tussen 1888 en 1965 en was de 3e generatie van Master Distillers van
Filliers. De smaak is verrijkt met frambozen en goji bessen. In de geur
komen tonen vrij van lichte jeneverbessen, zachte rode bessen opgevolgd
door lichte florale tonen en peper.
Gin Mare | rozemarijn – olijf – Fever tree Mediterranean tonic
€12,25
Gin Mare is een mediterrane gin die voor het eerst werd gestookt in een
klein Spaans vissersdorpje. De beste ingrediënten worden gebruikt, onder
andere de Arbequina olijven, rozemarijn, basilicum en tijm.
G Vine | druif – gember – 1724 tonic
€13,75
Een Franse gin gemaakt in de Cognac regio. Deze gin is gebaseerd op de
Ugni blanc druif en die is goed terug te proeven in de smaak.
Gecombineerd met de delicate zoete florale smaak met kruidige hinten van
gemberwortel en kardemom.
Hanami Dry | viool – Fever tree Elderflower tonic
€11,25
Hanami Dry Gin is gebaseerd op een eeuwenoud Nederlands recept, maar
werd geïnfuseerd met kersenbloesem. De smaak is floraal, waarin lichte
hints van citrus duidelijk naar voren komen.

Hendricks | komkommer – Luscombe Cucumber tonic
€11,50
Een Schotse gin met een zorgvuldige gekozen samenstelling van elf
ingrediënten. Komkommer en rozenblaadjes zijn rijkelijk gebruikt, maar
onder andere ook jeneverbessen, koriander, zeste van citrusvruchten,
vlierbloesem en engelwortel. Dit alles geeft deze gin zijn karakteristieke
smaak.
Hermit | zeekraal – Fever tree Mediterranean tonic
€13,75
Een Nederlandse gin gemaakt met Oosterschelder water wat een mooie
ziltige afdronk geeft. De smaak is verassend zacht met frisse citrus tonen.
Jinzu | groene thee – limoen – Fever tree Elderflower tonic
€11,25
Deze gin is gedestilleerd met sake en kersenbloemen. Dit geeft een unieke
smaak met zachte en zoete geuren met frisse tonen van citrus.
Moleto Premium Tomato | peper – basilicum – Luscombe Devon Tonic
€14,50
Afkomstig uit de Veneto, geproduceerd met een gemengd graandestillaat
en twee sterke dranken gemaakt van mediterrane en alpiene
jeneverbessen. Het unieke van de gin komt van de tomaat, het lichte en
goed uitgebalanceerde bronwater uit de Dolomieten en de traditionele en
ambachtelijke destillatie in oude koperen stills.
Monkey 47 | tuin kruiden – Fever tree Indian tonic
€15,00
Monkey 47 is een complexe en smaakvolle gin uit het Zwarte Woud. Voor
botteling heeft Monkey 47 Gin ongeveer 100 dagen gerijpt in vaten van
aardewerk. De Botanicals komen uit het Zwarte Woud en uit India. De gin
heeft een zuiver aroma, de smaak van jeneverbessen en citrus aangevuld
met een zoet en floraal aroma geeft de gin een pittige bite.

Nolet Silver | rozenblaadjes – Fever tree Elderflower tonic
€12,25
Carel Nolet ontwikkelde met zijn zonen al verrassende recepturen voordat
de gin aan zijn opmars begon. Het resultaat is eigenzinnig en zacht met
een verrassend bouquet van Turkse roos, perzik en framboos.
Opihr Oriental Spiced | sinaasappel – Fever tree Indian
€12,75
Deze London Dry Gin is gemaakt met plantaardige ingrediënten.
Indonesische Cubeb bessen, Indiase zwarte peper en Marokkaanse
koriander. De Oosterse specerijen zijn terug te vinden in de smaak en
zorgen voor een warm gevoel die in de mond blijf hangen die perfect in
harmonie blijft met de jeneverbes.
Plymouth | jeneverbes – citroen – Fever tree Mediterranean tonic
€11,00
Fox & Williamson zijn in 1793 begonnen in het dominicanenklooster met
het distilleren van het merk Plymouth. De gin wordt gedestilleerd door
middel van een unieke combinatie van maar liefst zeven verschillende
botanische kruiden en pure graan alcohol.
Sloane’s | zoethout – Luscombe Grapefruit tonic
€10,50
Geïnspireerd door de bekende gins en jenevers uit het verleden is deze
Hollandse Sloane’s gin ontstaan. Handgemaakt met individueel
gedestilleerde kruiden als jeneverbessen, zoethout, vanillestokjes en
onder andere korianderzaden en verse citrusvruchten.
V2C OAKED| kaneel – Fever tree Clementine tonic
OF Fever tree Ginger Ale
€13,25
Deze gin is gerijpt met Limousin eiken. De gin heeft een mooie ronde
smaak met hints van vanille en kaneel. De houtrijping geeft zijn mooie licht
bruinige kleur.

VL 92 | koriander – jeneverbes – Luscombe Grapefruit tonic
€9,50
Deze gin heeft zijn naam te danken aan het beroemde maar vooral
historische Hollandse Zeilschip diens vracht tal van exotische kruiden
bevatte. De complexiteit komt naar voren door het combineren van
ingrediënten zoals korianderblad en kruiden die de gin een heerlijke frisse
zachte citrus smaak geven.
Zuidam DC Old Tom | steranijs – Fever tree clementine tonic
€10,25
Zuidam Distillers is een van de laatste zelfstandige distilleerderijen van
Nederland die alle distillaten en extracten nog op ambachtelijke wijze
binnen het eigen familiebedrijf maakt en verwerkt. Deze gin heeft een
kruidige geur met pittige aroma’s en een aardse smaak met gedroogde
kruiden. De finish is bitterzoet met een intenste afwerking.
ALCOHOLVRIJ
Seedlip Garden 108 | komkommer – munt – Fever tree Elderflower toni
€10,75
Deze alcoholvrije gin is verrijkt met erwtjes, hop, hooi, rozemarijn, tijm en
munt. 108 is een verwijzing naar het aantal dagen dat nodig is om erwtjes
te zaaien, verplanten en met de hand te oogsten. De smaak is kruidig en
combineert heerlijk met de frisheid van komkommer, munt en vlierbloesem.

Seedlip Grove 42 | sinaasappel – kaneel – Fever tree Indian tonic
€10,75
De Seedlip Grove 42 is gemaakt op basis van sinaasappel, mandarijn,
bloedsinaasappel, gember, limoengras en citroen. Citrus voert de
boventoon gecombineerd met een mooie kruidigheid. Heerlijk!

Whisky
Càrn Mor | Glenrothes 2011 8y
€9,50
Càrn Mor | Linkwood 2011 8y
€9,50
Càrn Mor | Glen Moray 2012 6y
€8,50
Càrn Mor | Ben Nevis 2015 4y
€8,50
Càrn Mor | Highland Ardmore 2012
€9,00
Càrn Mor | Speyside Craigellachie 2010
€9,00
Mac Talla terra |
€8,50
€8,50
American Bourbon | North star
€9,00
Japanse Single Malt | Suntori toki
€9,00
Irish Single Malt | Hyde Single Malt 10y Rum Cask
€10,00
Islay single malt | Ardbeg 10 years
€10,00Rum
Don Papa | 7 years
€9,00

Grappa
Nonino Grappa | II Moscato

€8,50

Nonino Grappa | Chardonnay Barrique

€9,00

Nonino Grappa | Merlot

€9,00

Nonino Grappa | Prosecco Barrique

€10,00

Cognac
Montifaud | VS

€6,50

Montifaud | VSOP

€8,00

Montifaud | Napoleon

€12,75

Montifaud | XO

€17,50

Calvados
Chateau du Breuil | VSOP

€6,50

Chateau du Breuil | 8 years old

€9,50

Armagnac
Bas Armagnac Le Basque | VSOP

€8,75

Bas Armagnac Le Basque | Hors d’age

€11,00

Likeuren
Baileys

€6,00

Cointreau

€6,00

DOM benedictine

€6,00

Frangelico

€6,00

Grand Marnier

€6,00

Jagemeister

€6,00

Likeur 43

€6,00

Limoncello | Antiche Delizië - Sicillia

€6,00

Sambuca

€6,00

Tia Maria

€6,00

Zuidam | Amaretto

€6,00

Zuidam korenwijn | 1 jaar

€6,00

Zuidam jonge jenever

€6,00

Zuidam oude jenever | 5 jaar

€6,00

Grey Goose vodka

€9,00

Tequila | Patron silver

€9,00

