
E E T C A F É  •  B E Z O R G S E R V I C E BED &  BREAKFAST

-voor elk wat wils-

wij hebben meer dan 

100 soorten 
speciaal bier!
kijk op de krijtborden 

of in onze avondkaart

lunch
kaart

koffie
& thee

wafel met warme kersen en slagroom
6,25

iets lekkers bij 
de koffie?

kijk in onze uitgebreide 
menukaart

voor wafels en vlaai

bier
tips!

tot 16.30 uur

gerardus 
kloosterbier

Koffie / Espresso € 2,60
Cappuccino €  2,90
Koffie verkeerd € 3,00
Latte Macchiato € 3,20
Decafé € 2,80
Koffie Riékelt (likeur) € 5,50
Thee (diverse smaken) € 2,60
Verse munt- of gember thee € 3,20
Warme chocomel met slagroom € 3,20
Frozen cappuccino € 3,50

frisdrank
Coca Cola / Zero € 2,60
Water Sparkling (rood) / Water Still (blauw) € 2,60
7-Up / Fanta Orange € 2,60
Cassis / Tonic / Bitter Lemon € 2,80
Ginger Ale  € 2,80
Appelsap /  Jus d’orange € 2,70
Tomatensap € 2,80
Fristi / Chocomel / Melk € 2,80
Dubbelfris / Rivella light € 2,80
Tönissteiner (diverse smaken)  € 2,90
Ice Tea / Ice Tea Green €  2,90
Ice Tea / Ice Tea Green (0,5 l.) €  4,50
Tapwater met grenadine (0,5 l.) €  2,90
Verse jus d’orange €  3,25
Tafelwater rood/blauw (75 cl.)  €  5,25

 

Stevig amberkleurig bier (7,5%) 
met tonen van fruit, kruiden en hop,
van het vat.

proef ons eigen

3,90

minisnacks 5,25 vegaloem
pia's 4,95

borrelplankje 9,50
kaas-worst-olijven

VOOR BIJ DE BORREL!

4,10
Superieur pilsener,
van het vat.

chateau
neubourg

4,00
Blond of dubbel, 
van het vat.

riekelt 3-gangen menutip! 25,75

kuusjke

heeft u een allergie? 
meld het ons of scan de qr-code

Scan de QR-code 
en ontdek onze 

uitgebreide menu- 
en drankenkaart!

(ook voor allergenen)



-al onze lunchgerechten kunt u ook meenemen of laten bezorgen-

Tomatensoep (v) € 5,75
Champignonroomsoep (v) € 6,25
Gegratineerde Uiensoep  (v) € 6,95
Dagsoep dagprijs

-soepen-

Tosti (kaas en/of ham) € 5,75
Tosti uit het vuistje (kaas en/of ham) € 4,75
Dubbele tosti (kaas en/of ham) € 9,40
Tosti Hawaï  (kaas, ham en ananas) € 6,00
Tosti Riékelt (kaas, ham en spiegelei) € 6,95
Uitsmijter  kaas of ham € 8,50
Uitsmijter  kaas en ham € 9,00
Uitsmijter Riékelt (ham en kaas, 3 eieren) € 9,50
Spek en ei met brood € 9,50
Omelet met brood (v) € 8,00
Omelet met champignons en brood (v) € 9,00
Boerenomelet met brood (ook vega mogelijk!) € 11,00
Gerookte forel met toast € 9,50
Spaghetti Bolognese € 11,00
Calamaris € 8,75
Kippenpasteitje  € 11,00
Gebakken champignons en ham op toast (ook vega mogelijk!) € 9,75
2 Kroketten met brood of friet € 7,75
2 Oesterzwamkroketten (v) met brood € 9,95
Zuurvlees met friet € 14,25
Sate 3 stokjes met stokbrood of friet € 16,25
Biefstuk met friet of kroket en warme groenten, saus naar keuze € 21,00
Heerlijke spareribs met pittig sausje en friet €  19,95

-lunchgerechten-

-salades- Worden geserveerd met stokbrood (of met friet + € 2,75)

Salade gebakken spekjes € 12,50
Salade tonijn €  11,00
Salade gerookte vissoorten € 15,00
Griekse salade (v)  (fetakaas, olijven ,ui, pepers) € 12,00
Salade hete kip (gebakken kipfilet, uien ,champignons hete saus) € 14,50
Salade gerookte zalm (gerookte  zalm, rode ui, kappertjes)  € 15,00
Maaltijdsalade Riékelt € 14,25
(gemengde salade, erwten, maïs, paprika, gebakken spekjes 

en gebakken aardappelschijfjes) 
Maaltijdsalade Riékelt vegetarisch (champignons i.p.v. spekjes)  € 14,25 

Stokbrood Kaas (v) € 4,95
Stokbrood Ham € 5,40
Stokbrood Oude kaas (v) € 5,75
Stokbrood Ham en kaas € 5,95
Stokbrood Gezond ham € 5,95
Stokbrood Gezond kaas (v) € 5,50
Stokbrood Gezond ham en kaas € 6,30
Stokbrood Ongezond (gezond met mayo) € 6,75
Stokbrood Paté € 5,25
Stokbrood Eiersalade € 5,25
Stokbrood Filet Americain € 5,95
Stokbrood Martino (filet am. martinosaus en slices en ei) € 7,25
Stokbrood Brie (v) € 5,95
Stokbrood Kip ananas € 6,50
Stokbrood Tonijnsalade € 5,95
Stokbrood Gerookte Zalm € 7,95
Stokbrood Geklopt ei (v) € 5,40
Stokbrood Spek en ei € 6,25
Stokbrood Riekelt (ham, kaas en ananas,  warm) € 7,75
Stokbrood Warme Beenham (cocktailsaus) € 6,95
Stokbrood Shoarma (knoflooksaus) € 7,40
Stokbrood Sjérp (gehakt, sambal, kaas, ui, warm) € 8,50
Stokbrood Haaf Sjérp (gehakt, chilisaus, kaas, ui, warm) € 8,50
Italiaanse Bol Rundercarpaccio (bief,sla, pesto, pijnboompiten, parmazaanse  kaas) € 8,50
Italiaanse Bol Gerookte Zalm (zalm  sla, rode ui, kappertjes) € 8,70

Broodje Frikandel / Kroket  € 3,75
Broodje Hamburger € 4,75
Stokbrood Frikandel / Kroket €  4,75
Stokbrood Mexicano €  4,95
Stokbrood met 2 kroketten € 6,75
2 Kroketten met brood en garnering  € 8,00
2 Kroketten met friet € 8,00
Bord friet € 3,75

-stokbroodjes-

-speciaal aanbevolen-
Stokbrood Gehaktbal uit eigen keuken (warm of koud, met mosterd)  € 6,75

Stokbrood Du Chef (paprika, champ, ui, ham, pittig, gegratineerd met kaas) € 9,95

Stokbrood Hete kip (gebakken kip filet, uien, champignons, hete saus) € 9,50

Club sandwich Kip (toast met gebakken kip en ham, sla  en cocktailsaus) € 9,95 

Club Sandwich Gerookte zalm (toast met gerookte zalm, sla, ui, cocktailsaus)  € 9,95 

onze burgers

onbeperkt spareribs
Heerlijke spareribs met een 
pittig sausje en friet

op maandag

 1995

Reserveren voorkomt teleurstelling. 
Graag het aantal personen doorgeven voor ‘onbeperkt spareribs’.

lunchtrio
Dagsoepje, uitsmijtertje 
en een broodje kroket
(ook vega mogelijk!)

u kunt ook 
een keuze 

maken uit onze 
avondkaart

 1195

heeft u een allergie? meld het ons of scan de qr-code

Megaburger  € 9,25
Italiaanse bol met huisgemaakte hamburger (200 gr.)
gebakken ui en saus 

Mega Cheeseburger  € 9,50
Italiaanse bol met huisgemaakte hamburger (200 gr.)
gebakken ui, saus en kaas

Kipburger  € 9,50
Bol met kipburger, rode ui, tomaat en saus

Groenteburger (v) € 9,50
Bol met groenteburger, rode ui, tomaat en saus

Mexicanoburger € 7,75
Bol met mexicano, rode ui, tomaat en saus

Bord friet € 3,75


