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Ons heilig boek

Maandag t/m vrijdag 
 10.30 � 16.30 uur

In het weekend 
 10.30 � 15.30 uur

Lunchkaart

Dinerkaart
Maandag t/m zondag

 16.30 � 20.30 uur

Menukaart mei 2023
Design: Tessa (eigenaar)

         en Ryan (bediening)



Welkom

Openingstijden
Elke dag geopend
van 10�30 uur tot 21�30 uur

          

     

Cadeaubonnen
Hier verkrijgbaar. Wie laat ú 
genieten in de oude klooster-
kerk?

Team Abshoven heet u van 
harte welkom in deze mooie, 
gerestaureerde kloosterkerk 
en op ons terras. We wensen u 
een zalig verblijf!

Hartelijke groet,

                         Team Abshoven
Bram en Tessa Vos

Reserveren
Kan bij voorkeur online: via 
onze website 
www.brasserieabshoven.nl
Dat werkt heel gemakkelijk en 
kan tot een half uur voor aan-
vang. U kunt er ook opmerkin-
gen bijzetten. 

Kom genieten in de oude kloosterkerk!



Geschiedenis

in 1909 de neogotische kerk/
kloosterkapel gebouwd, waar-
in nu het restaurant gevestigd 
is. 

De opvang van weeskinderen
en het opvoeden van jonge-
ren was nog een doel. In 1921 
opende Huize Abshoven en in 
1966 kwam de interne Xaveri-
us-school. Abshoven breidde 
uit. 

Met behulp van een actie van 
Toon Hermans werden in 1971 
in het park zes paviljoens en 
een gemeenschapshuis ge-
bouwd, voor de opvang van 72 
kinderen. De Xaverius ZMOK�
school werd los bijgebouwd. 

Heel vroeger was Abshoven 
een herenboerderij. In 1253 
kwam het in het bezit van de 
abdij van Val Dieu en in de 
loop van de tijd werd de hoeve 
uitgebouwd. 

Onder de abt van Du Bois wer-
den in 1715 de grote schuur en 
het herenhuis gebouwd. Een 
stuk voorgevel van het heren-
huis staat nog overeind. Daar-
aan hangt nu de wapensteen
van toen, zichtbaar vanaf het 
terras. 
Delen van de mergelste-
nen kelder onder de ruïne, 
stammen vermoedelijk uit de 
15e/16e eeuw. 

De Engelse tuin werd pas 
trond 1825 aangelegd en is 
inmiddels weer toegankelijk.

Abshoven werd een klooster
toen het in 1901 werd gekocht 
door de uit Frankrijk afkom-
stige Zusters Dienaressen 
van het hart van Jezus. Hun 
zendings-doel was ‘de eerher-
stellende aanbidding van het 
Heilig Sacrament’. Daarvoor is

Vroeger



Geschiedenis

In 1999 werd het vervallen 
klooster grotendeels afgebro-
ken. De restanten van de kerk 
bleven als gemeentelijk monu-
ment overeind. 

Abshoven werd een stichting. 
De zusters trokken zich lang-
zaam terug en de invloed van 
leken werd groter. Later wer-
den kinderen door verandering 
van tijd en beleid opgevangen 
in gezinssituaties.

In 1986 vertrokken de laatste 
drie zusters uit  Abshoven. De 
paviljoens werden gesloopt 
om kraken  te voorkomen, zo-
dat ook het park verkocht kon 
worden �1988�. Het klooster 
stond daarna jarenlang leeg.

Abshoven werd in 1995 ver-
woest door een grote brand. 

Leegstand, brand en restauratie



Broer en zus Bram en Tessa 
Vos maakten de kapel tot 
brasserie en openden op 3 juni 
2014 de deuren!

Vanaf 2019 zijn op de plaats 
van de oude hoeve, in gelij-
kende vorm, 8 particuliere wo-
ningen bijgebouwd, om samen 
in oud te worden. Het project, 
genaamd Abshof, staat los van 
de brasserie.

Meer weten? Het boek ‘Mo-
nografieën uit het land van 
Sittard; Abshoven, wel en wee 
van een monument en zijn be-
woners’, is bij ons te koop voor 
de winkelprijs van € 24,-. 

Geschiedenis

In 2011 begon de verplichte 
restauratie van de kerk, het 
aangelegen zusterhuis, de 
middeleeuwse kelder en de 
Engelse tuin, door project-
ontwikkelaar Meulenbouw 
(inmiddels projectontwikkelaar 
Jongen).

In 2013 kocht René Joosten 
het kerkgedeelte. Frank Bes-
sems en Jo Reinders kochten 
het aangelegen zusterhuis/ 
kloostergedeelte voor hun 
kantoorpand. 

Restaurant



Allergenen
Wij houden natuurlijk graag rekening met uw allergie. 

Achter elk gerecht staan de nummers
 die verwijzen naar onderstaande allergenen. 

Allergenen                         
1. Gluten   1

glutenbevattende granen (tarwe, rogge, 
gerst, haver, spelt, kamut, etc.)
2. Ei                                           2

3. Vis                                          3

4. Pinda                                     4

5. Noten                                    5

6. Soja                                       6

7. Melk, inclusief lactose                         7
8. Schaaldieren                         8

9. Weekdieren                           9

10. Selderij                                10

11. Mosterd                               11

12 .Sesamzaad                         12

13. Sulfiet (e220-e228�                       13

14. Lupine                                 14

Vegetarisch   
Is vegetarisch
Kan vegetarisch worden

High Tea
Op aanvraag kan de high 
tea vegetarisch en zwanger-
schapsproof. Allergie-aanpas-
singen zijn helaas niet moge-
lijk i.v.m. de vele losse items.

Losse producten       
�Truffel)mayonaise                 2�11

Honingmosterddressing      1�2�11

Huisdressing                            13

Chilisaus                                        0
Balsamicodressing         13

Cocktailsaus alcohol                2�11�13

Peperroomsaus               �3�6�8� en 1�7

Satésaus                               4�6�7

Beurre blanc                              7

Champignonsaus                              7
Jus de Veau                               10�13

Lamsjus                                 10�13

Mousselinesaus                     1�2�7

Limoencrème (bij bijna alle hoofdger.)          2

Molenaarsbrood          �2�5�7� en 1�6�12

Wit/bruin broodje        �2�5�6�7� en 1�12

Tostibrood                                                            1

Panini                               �6�7�12� en 1

Brie en Val Dieu              gepasteuriseerd

IJs, ijssausjes en ijstoppings-
zijn glutenvrij. 
Behálve cookie-ijs                     1

Mango-ijs= sorbetijs en is 
lactosevrij.

Veranderingen zijn enkel mogelijk 
indien de drukte in de keuken dat toelaat. 

Hopende op uw begrip.



Lunch
Maandag t/m vrijdag 

10.30 � 16.30 uur

In het weekend 
10.30 � 15.30 uur



Soepen
Geserveerd met brood en boter. 

Als voorgerecht/kleine portie of als maaltijdsoep

Broccoli-courgettesoep        7�10

5.00 � 6.50

Franse uiensoep              1�6�7�10

gegratineerd 
6.50 � 8.00

Dwars door de tuin              6�10�11

6.00 � 7.50

Dagsoep           
6.00 � 7.50

Tosti’s
Standaard op wit brood. 
Molenaarsbrood � €1,-

Ham kaas                               1�7

8.00

Hawai                                     1�7

ananas
8.50

   

Tosti hosti                  1�2�5�7

pesto | chorizo | Pecorinokaas 
harissamayonnaise  
9.50
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Panini’s
Gegrild broodje 1

Kip                                            1�7

tomaat | pecorinokaas | rode 
ui | chilisaus 
9.50 

                    

Pater Karel                            1�5�7

mozzarella | tomaat | verse 
groene pesto | rode ui
9.00

Uitsmijters
Standaard op wit brood
Molenaarsbrood � €1,- 

Ham kaas                            1�2�7

9.00

Ham kaas spek                     1�2�7

10.00

Xxl ham kaas spek                1�2�7              
4 eieren | 3 snedes brood
13.50

Royal                                     1�2�7

ham | kaas | gebakken ui 
paprika | spek | champignons
11.50

Boerenomelet                      1�2�6�7�12

standaard met molenaars-
brood | ui | paprika | lente-ui  
champignons | tomaat   
11.50             
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Broodjes

Gezond                                1�2�7

ham | kaas | sla | komkommer 
tomaat | ei | yoghurtdressing 
8.50

Supergezond                   1�2�6�7�12

gerookte kip | avocado | ei 
tomaat | amandelen | yoghurt-
dressing
9.50

Tonijn                           1�2�3�7�11�13

huisgemaakte tonijnsalade | ui 
ei | kappertjes | gele paprika 
yoghurtdressing
9.00

Makreel                                        1�2�3�11

gerookte makreel | olijven-
crumble | limoencrème 
10.00

Brie        1�2�3�5�7�11

lauwwarme brie | spek | lente- 
ui | walnoot | honing | honing-
mosterddressing
9.00

Carpaccio                �5��1�2�6�7�11�12

rundercarpaccio | pijnboom-
pitjes �5�| Grana Padano-kaas 
truffelmayonaise 
10.50

Kroketten                       1�2�6�7�10�11�12 

molenaarsbrood | twee Bour-
gondische rundvleeskroketten 
mosterd
9.50

Vegakroketten                          1�2�6�7�14

molenaarsbrood | twee 
ragoutkroketten | mosterd 
9.50

Elk uurtje                     1�2�3�5�6�7�10�11�12�13

Klein soepje naar keuze, zie 
soepen; 1 pagina terug ⟵  
molenaarsbrood | rundvlees-
kroket | tonijnsalade | gerook-
te kip | kleine salade 
14.00
Soepje apart als voorgerecht �€1,-  
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Salades
Geserveerd met brood 1�6�12 en boter 7

Standaard als grote maaltijdsalade. 

Kip                                      1�2�5�13

lauwwarm | gemarineerd 
cashewnoten | croutons 1

balsamicodressing 13 | ei  
10.50 � 16.00

Tonijn                                       2�3�11

kappertjes | ui | lente-ui | ei 
croutons 1��7�10� | paprika
10.50 � 16.00 

Carpaccio                            �5��2�7�11

rundercarpaccio | pijnboom-
pitjes �5� | Grana Padano-kaas 
truffelmayonaise 2�11

11.00 � 17.00

Oosterse Salade               2�5�6�12

buikspek teriyaki 1�6�12 | ei | ui 
avocado | cashewnoot �4� 

sesamzaad 
11.00 � 17.00

   

Burrata                                           1�7�13

kruidenolie | cherrytomaatjes 
geroosterde tuinbonen 1��4�5��7

balsamicodressing 13 

10.50 � 16.00

Val Dieu                              �4��1�2�5�7�11

Val Dieu-kaas | appel | wal-
noten �4� | lente-ui | honing-
mosterddressing 1�2�11

10.00 � 17.00

Trio van vis                  2�3�6�7�8�11�12�13

gerookte makreel 11 | tonijn-
salade | gemarineerde gar-
nalen | wakame | lente-ui  
cocktaildressing | sesamzaad
13.00 � 19.00
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Kindermenu

Warm
Warme gerechten 

Geserveerd met een kleine salade

Kippenpasteitje                   1�2�7

13.50 
met frites �3.00

Saté     1�2�6�7�8�11�13

varkenshaas | gebakken uitjes 
atjar | kroepoek
17.50 

XL saté  21.00

Limburgs zuurvlees                0

rundvlees | met frites
17.00  

Vegetarische saté             1�4�6�7

tempeh | gebakken uitjes
atjar | casavekroepoek
17.00

Kipfingers                              1�3      
frietjes | appelmoes 
8.50

Kindertosti                             1�7

ham | kaas | enkel belegd
6.00

   

Frikandel                                 1

frietjes | appelmoes
8.50

Kroket                            1�2�7�10

frietjes | appelmoes 
8.50
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Borrel
Borrelhapjes en borrelplanken

Vleesplank                 1�2�3�4�7�8�10

drie soorten vlees 
tapenade | brood
16.50 

Visplank           1�2�3�4�6�7�8�10�11�12�13

gerookte makreel | garnalen-
kroketje | gemarin. garnalen  
tapenade | cocktailsaus
16.50

Broodmandje                       1�2�6

kruidenboter                        7�10�11 

aioli 2�6

7.00

Oude kaasblokjes                   7

4.00
     
Gemarineerde garnalen
koud                                 3�10�12�13

4.00

De keuken is (ook voor de borrelhapjes 
en -planken) in het weekend gesloten 
tussen 15�30 en 16�30 uur, 
zodat de koks zich kunnen 
voorbereiden op de dinerkaart. 

Bitterballen                       1�7�10�11

10 stuks | mosterd 11

8.00

Snackmix                        1�6�7�10�11

12 stuks | mayonaise | curry 
8.00

Oesterzwamballen            1�6�7�10

truffelmayonaise 
8.00

Kipfingers          1�2�4�6�7�10

chilisaus
8.00

Gefrituurde uienringen      1�2�10

4.00

Garnalenkroketjes     1�2�3�4�7�8�10

5.00
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Allergenen
Wij houden natuurlijk graag rekening met uw allergie. 

Achter elk gerecht staan de nummers
 die verwijzen naar onderstaande allergenen. 

Allergenen                         
1. Gluten   1

glutenbevattende granen (tarwe, rogge, 
gerst, haver, spelt, kamut, etc.)
2. Ei                                           2

3. Vis                                          3

4. Pinda                                     4

5. Noten                                    5

6. Soja                                       6

7. Melk, inclusief lactose                         7
8. Schaaldieren                         8

9. Weekdieren                           9

10. Selderij                                10

11. Mosterd                               11

12 .Sesamzaad                         12

13. Sulfiet (e220-e228�                       13

14. Lupine                                 14

Vegetarisch   
Is vegetarisch
Kan vegetarisch worden

High Tea
Op aanvraag kan de high 
tea vegetarisch en zwanger-
schapsproof. Allergie-aanpas-
singen zijn helaas niet moge-
lijk i.v.m. de vele losse items.

Losse producten       
�Truffel)mayonaise                 2�11

Honingmosterddressing      1�2�11

Huisdressing                            13

Chilisaus                                        0
Balsamicodressing         13

Cocktailsaus alcohol                2�11�13

Peperroomsaus               �3�6�8� en 1�7

Satésaus                               4�6�7

Beurre blanc                              7

Champignonsaus                              7
Jus de Veau                               10�13

Lamsjus                                 10�13

Mousselinesaus                     1�2�7

Limoencrème (bij bijna alle hoofdger.)          2

Molenaarsbrood          �2�5�7� en 1�6�12

Wit/bruin broodje        �2�5�6�7� en 1�12

Tostibrood                                                            1

Panini                               �6�7�12� en 1

Brie en Val Dieu              gepasteuriseerd

IJs, ijssausjes en ijstoppings-
zijn glutenvrij. 
Behálve cookie-ijs                     1

Mango-ijs= sorbetijs en is 
lactosevrij.

Veranderingen zijn enkel mogelijk 
indien de drukte in de keuken dat toelaat. 

Hopende op uw begrip.



Diner
Maandag t/m zondag

 16.30 � 20.30 uur



Voorgerechten
Geserveerd met brood 1�6�12 en boter 7

Koud
Burrata                                 �6�� 1�7

antiboise | crostini 1 | pijn-
boompitten | kruidenmarinade
9.00 

Charcuterie                          �4�5�

aangekleed vleespalet | drie 
soorten | frisse garnituur | 
brood 1�6�12

11.00

Broodmandje                                 1�6�12

tapenade 7�10�11  | aiolie 2�6

6.50

Warm
Coquilles                          1�2�3�6�7�9�12

bearnaisesaus | bloemkool-
rasp | kroepoek
12.50

Garnalenkroketjes      1�2�3�4�7�8�10

cocktailsaus 
7.50

Borrelhapjes    
verschillende borrelhapjes 
als voorgerecht?
Zie 2 bladzijdes terug,
bij borrel

boompitten | kruidenmarinadeboompitten | kruidenmarinadeboompitten | kruidenmarinade
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Voorgerechten
Geserveerd met brood 1�6�12 en boter 7

Salade 
Kip-salade                    1�2�5�6�7�12

lauwwarm | gemarineerd | 
cashewnoten | croutons | 
balsamicodressing | ei 
klein 9.50 

Carpaccio-salade             �5��2�7�11

rundercarpaccio | pijnboom-
pitjes �5� | Grana Padano-kaas 
truffelmayonaise 2�11

klein 9.50

Val Dieu-salade               �4��1�2�5�7�11

Val Dieu-kaas | appel | walno-
ten �4� | lente-ui | honingmos-
terddressing 1�2�11

klein 9.80

Trio vis-salade         2�3�6�7�8�11�12�13

gerookte makreel 11 | tonijn-
salade | gemarineerde gar-
nalen | wakame | lente-ui  
cocktaildressing | sesamzaad
klein 12.00 

Soep        
Standaard als kleine soep.
Liever een grote?
Geef het even aan.

Broccoli-courgettesoep       7�10

klein 5.00 � groot 6.50 

Dwars door de tuin      1�2�6�7�10�11

klein 5.50 � groot 7.00

Dagsoep           
klein  - groot

Franse uiensoep              1�6�7�10

gegratineerd 
klein 5.80 � groot 7.30     w
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Hoofdgerechten
Met frites of gekruide aardappeltjes uit de oven *

Vlees
Kippenpasteitje                   1�2�7

zacht | romig | salade 
13.50 
* met frites �3.00

Schnitzel   1�2

varkensschnitzel | salade 
keuze uit peperroomsaus 1�7 of 
champignonsaus 7  of 
jägersaus 1�6�10�11�12

15.50 

Saté     1�2�6�7�8�11�13

varkenshaas | gebakken uitjes 
atjar | kroepoek | salade
17.50 

Saté XL  
21.00

Limburgs zuurvlees                0

rundvlees | salade
17.00  

Boneless spareribs          1�2�6�7�11

ribs zonder bot | van Iberico-
varken | zacht | salade
23.50

Vlees
Varkenshaasje                      1�2�7

champignonroomsaus 7  of
peperroomsaus 1�7 | groente
21.00

Kip souvlaki                                         2�7�11

gekruide kipspies | mals 
tzatziki | groente
19.50

Lamsschenkel                            7�10�13

langzaam gegaard | groente- 
risotto 7 | lamsjus | groente 
25.00

Rib eye steak                          10�13

mooi stuk Friesländer | mals 
en sappig | jus de veau |
groente 
27.00



Hoofdgerechten
Met frites of gekruide aardappeltjes uit de oven

Vis 
Zalmfilet                                 3�7

op de huid gebakken | met 
beurre blanc 7

24.00    

Roodbaars                             3�7

op de huid gebakken | zachte 
witvis | beurre blanc 7

24.00    

Kindermenu

Frikandel of                                 1

Kroket of                                1�2�7�10

Kipfingers                              1�3

met frietjes | appelmoes
8.50

Vega
Jackfruit Mediterana               7

gewokt jackfruit | mediteraan-
se wijze | groenterisotto 7

18.00

Saté van tempé                      1�6�8

gebakken uitjes 1 | cassave 
atjar | salade
17.00

Extra’s
Frites                                        1

3.00 (+mayo 0.80�

Gekruide aardappeltjes          0

uit de oven
3.00        

Groenterisotto 7�10

4.00

Warme groenten                              0

3.00    
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Lavacake                         1�2�4�5�6�7

Zalig chocoladetaartje met vloeibare 
‘lava’kern. Met cookie-ijs en vanillesaus                  
7.00

Hemelse modder               2�6�7�13

Drie soorten chocolademousse, gedeco-
reerd met gepofte zwarte wilde rijst
7.50

Bastogneparfait                  1�2�7�12

IJs dat stilstaand is bevroren en daardoor 
voller, vaster en romiger is dan normaal 
ijs. Met karamelsaus en vers fruit 
8.00

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en boter.

Portie frites erbij? 3.00

Val Dieu                              �4��1�2�5�7�11

Val Dieu-kaas | appel | wal-
noten �4� | lente-ui | honing-
mosterddressing 1�2�11

17.00

Trio van vis                  2�3�6�7�8�11�12�13

gerookte makreel 11 | tonijn-
salade | gemarineerde gar-
nalen | wakame | lente-ui  
cocktaildressing | sesamzaad
19.00

Kip                                      1�2�5�13

lauwwarm | gemarineerd 
cashewnoten | croutons 1

balsamicodressing 13 | ei  
16.00

Oosterse Salade               2�5�6�12

buikspek teriyaki 1�6�12 | ei | ui 
avocado | cashewnoot �4� 

sesamzaad 
17.00

Portie frites erbij?                    1

3.00 (+mayo 0.80�
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IJs
Met echte slagroom 7

IJscoupes 
Met twee of drie bolletjes

Chocodroom                    5.50 � 7.00
Chocolade-ijs, vanille-ijs, chocoladesaus, 
witte en bruine chocoladesnippers

Cookie-karamel            5.50 � 7.00
Karamelijs, cookie-ijs, karamelblokjes 
en karamelsaus      

Nootzaak                       6.00 � 7.50
Vanille-ijs, karamelijs, verschillende 
noten en karamelsaus          
              
Absvocaat 6.50 � 8.00 
Vanille-ijs, cookie-ijs, advocaat, chocola-
desaus en bruine chocoladesnippers

Mango 6.50 � 8.00 
Mango-sorbetijs, vanille-ijs, mango-
compote en witte chocoladesnippers

Amarena                        6.50 � 8.00
Amarena-ijs, vanille-ijs, amarenakersen 
en witte chocoladesnippers

Aardbeien                                       6.50 � 8.00
Aardbeien-en vanille-ijs, verse aardbeien 
(seizoensgebonden), aardbeiensaus en 
witte chocoladesnippers.  

IJskoffie
Frappé met slagroom

Vanille                                     5.50
Met vanille-ijs

Karamel                                    6.50
Met karamelijs en -siroop 

Amaretto                                            8.00
Met Amaretto en vanille-ijs

Licor 43                                              8.00
Met Licor 43 en vanille-ijs

Irish koffie of        6.70
Spanish met Tia Maria of Licor43
Italian met Amaretto Disaronno
French met Grand Marnier 
   
           
Kindercoupes
Choco                                     5.00
Chocolade- en vanille-ijs met chocola-
desaus en discodip          

Aardbei                                   5.00
Aardbeien- en vanille-ijs, met aardbeien-
saus en discodip            
Supplement verse aardbeitjes            �1.00
(seizoensgebonden)



Menukaart mei 2023
Design: Tessa en Ryan




