ONS HEILIG BOEK
LUNCHKAART

Welkom
Team Abshoven heet u van harte welkom in deze mooie,
gerestaureerde kloosterkerk en op het aangelegen terras.
In dit heilig boek vindt de naast de lunchkaart, informatie en
een stukje geschiedenis.

Allergenen
Heeft u een allergie? Dan houden wij daar natuurlijk graag rekening mee. Achter
elk gerecht staan de allergenen vermeld, die verwijzen naar onderstaande lijst. Met
vragen kunt u gerust terecht bij de bediening.

We wensen u een zalig verblijf!
Hartelijke groet,
Team Abshoven,
Bram en Tessa Vos

Openingstijden

Elke dag van 10:30 tot 21:30 uur .
Keuken:
Lunchkaart van 10:30 tot 16:30 uur (in het weekend tot 15:30),
Dinerkaart van 16:30 uur tot 20:30 uur.

Reserveren

Kan bij voorkeur online: via onze website www.brasserieabshoven.nl.
Dat werkt heel gemakkelijk en kan tot een half uur voor aanvang.
U kunt er ook opmerkingen bijzetten.

Cadeaubonnen

Hier verkrijgbaar, zie pagina 11.
Wie laat ú genieten in de oude
kloosterkerk?

WiFi

Wachtwoord: brasserie

Augustus 2022.
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1.	Glutenbevattende granen
(tarwe, rogge, gerst, haver, spelt,
kamut, etc.)
2. Ei
3. Vis
4. Pinda
5. Noten
6. Soja
7. Melk, inclusief lactose

8. Schaaldieren
9. Weekdieren
10. Selderij
11. Mosterd
12 .Sesamzaad
13. Sulfiet (e220-e228)
14. Lupine
V = vegetarisch
V = kan vegetarisch gemaakt worden

Losse producten en hun allergenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayonaise 11-2
Truffelmayonaise 1-2-6-7-11
Honingmosterddressing 11-2-1
Mosterd-dilledressing 11 (13)
Yoghurtdressing (op sidesalad) 7-2-1-11
Chilisaus 0
Satésaus 4-6-7
Brie en Val Dieu kaas zijn gepasteuriseerd
Molenaarsbrood 1- 6-12 (mogelijk 2-5-7)
Vikingbröd (=zuurdesembrood) 1
Barra-broodje 1 (mogelijk 6)
Cookie-ijs = als enige niet glutenvrij
IJssausjes en -toppings zijn glutenvrij
Mango-ijs= sorbetijs= lactosevrij

Veranderingen aan gerechten, zijn enkel mogelijk indien de drukte in de keuken dat
toelaat. Hopende op uw begrip.
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Soepen & Tosti’s
Huisgemaakt en geserveerd met molenaarsbrood en roomboter.
Als voorgerecht/kleine portie of als grote soep.
		

Soepen

Tomaten-groentesoep V 10
Soep van de dag V
Bospaddenstoelensoep V 1-2-6-7-10-11
Franse uiensoep, gegratineerd V 1-2-6-10-7

Met 3 scharreleieren. Standaard op wit brood.
Liever molenaarsbrood? Meerprijs €1,-.
Klein
5.00
5.00
5.50
5.80

-

Groot
6.50
6.50
7.00
7.30

Tosti’s

Standaard op wit brood. Liever molenaarsbrood? Meerprijs €1,Ham-kaas V 1-7			 7.50
Hawai V 1-7			 8.00
Abshoven 1-2-3-7			 9.00
Met gerookte zalm, brie en een yoghurtdillesaus
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Uitsmijters

Ham-kaas V 1-2-7			
Ham-kaas-spek 1-2-7
		
Royal V 1-2-7
		
Met ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika en spek
XXL V 1-2-7			
Met 4 eieren, 3 sneden brood, ham, kaas en spek

8.50
9.50
11.00
12.50

Boerenomelet V 1-2-6-7-12			 10.50
Met een stukje molenaarsbrood, ui, paprika, lente-ui,
champignons en tomaat
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Broodjes

Broodjes

Glutenvrij broodje? Meerprijs €1.20

Kroketten op molenaarsbrood 1-2-6-7-10-11-12			 9.20
Molenaarsbrood met twee Bourgondische rundvleeskroketten,
met mosterd

Gezond V 1-2-7			 8.00
Barra met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei en een yoghurtdressing

Vegetarische kroketten op molenaarsbrood V 1-2-6-7-14			 9.20
Lekkere ragoutkroketten, met mosterd

Supergezond V 1-2-6-7-12			 8.70
Molenaarsbrood met gerookte kip, avocado, ei, tomaat,
amandelen en yoghurtdressing

Garnalenkroketjes op vikingbröd en molenaarsbrood 1-2-3-4-7-8-10			
Met 3 kroketjes en cocktailsaus

Vers afgebakken Barra broodje, op molenaarsbrood of op vikingbröd 1-2-6-7-12.

Tonijn 1-2-3-7-11-13			 8.70
Barra met huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, ei,
kappertjes en gele paprika
Brie V 1-2-3-7-11-5			 8.70
Barra met lauwwarme brie, met honing,
honingmosterddressing en walnoten
Rundercarpaccio 1-2-5-6-7-11			 9.80
Barra met babyleafsla, pijnboompitjes, Grana Padano-kaas,
zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

10.50

Kloosterbroodje V 1-3-6-7-12			 9.80
Molenaarsbrood met huisgemaakte tapenade, kaas, salami,
champignons, ui, paprika, tomaat, en peperoni. Gegratineerd
Elk uurtje 1-2-3-5-6-7-10-11-12-13			 13.50
Klein soepje (uiensoep, bospaddenstoelensoep, tomaten-groentesoep of de
dagsoep), snee molenaarsbrood, snee vikingbröd, Bourgondische kroket, mosterd,
tonijnsalade, gerookte kip en een kleine salade
(Meerprijs soepje apart als voorgerecht: €1,-)

Vikingbröd zalm 1-2-3-7-10			 9.20
Scandinavisch zuurdesembrood met gerookte zalm, kappertjes,
heksenkaas, yoghurtdilledressing, sla en ui
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Salades
Geserveerd met molenaarsbrood en roomboter.
Als voorgerecht/kleine portie of als maaltijdsalade.
				
Maaltijd
		
Klein - salade
Kip 1-2-5-6-7-12
9.50 14.50
Met lauwwarme gemarineerde kip, ei, tomaat, komkommer,
cashewnoten, croutons, rode ui en een balsamicodressing
Tonijn 1-2-3-6-7-11-12
9.50 14.50
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui
en gele paprika, met lente-ui, croutons en ei
Rundercarpaccio 1-2-5-6-7-11-12
9.50 15.00
Met babyleafsla, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
rode ui, Grana Padano-kaas
Salade Abshoven V 1-2-10-11-13
9.80 16.50
Gebakken spek, gefrituurde kip, uienringen, geroosterde
kikkererwten, rode ui en een mosterd-dilledressing
Val Dieu V 1-2-5-6-7-11-12
9.80 16.50
Val Dieu-kaas, appel, walnoten, lente-ui
en honingmosterddressing
Trio van vis 1-2-3-6-7-8-11-12
12.00 18.50
Met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade, gemarineerde
garnalen, wakame, lente ui, cocktaildressing en sesamzaad

Warme
gerechten
Geserveerd met een kleine salade.
Kippenpasteitje 1-2-7			
Goedgevulde kippenvleesragout met champignons
Limburgs zuurvlees 0			
Van rundvlees, met frites
Saté van varkenshaas 1-6-7-8-11-13			
Met frites, gebakken uitjes, kroepoek en atjar
Saté van varkenshaas XL 1-6-7-8-11-13			
Extra grote portie! Met frites, gebakken uitjes, kroepoek en atjar
Vegetarische saté van tempé V 6			
Met frites, gebakken uitjes-1-, casavekroepoek en atjar

12.50
15.80
16.50
18.70
16.50

Kindermenu’s
Bourgondische kroket 1-2-7-10 of een frikandel 1 			
8.00
Vissticks 1-3			 9.00
Met frietjes, appelmoes en sla				
Kindertosti ham-kaas V 1-7			 6.00
Enkelvoudige, gemakkelijk te eten tosti
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Borrelen
Broodsoorten 1-6-12 met kruidenboter 7-10-11 en aioli 2-6			 6.00
Bitterballen, 10 stuks, met mosterd 1-6-11			 7.50
Snackmix, 12 stuks met mayonaise en curry 1-6-7-10-11			 7.50

Tapas

Informatie
Dineren met groepen

Daar zijn we goed in! Van verjaardag tot koffietafel. U deelt de kerk altijd met andere gasten, maar tot zo’n 40 personen, kan uw gezelschap fijn bij elkaar zitten. We
verzorgen dan een lunch, met een soepje en lekkere minibroodjes bijvoorbeeld. En
een stuk vlaai? Vaak verzorgen we ook een driegangendiner, waarbij de keuze van
tevoren wordt doorgegeven óf waarbij u ter plekke kiest. Alles is bespreekbaar en
aanpasbaar. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Los te bestellen
Gemarineerde olijven 10-13 			 3.00
Oude kaasblokjes 7			 3.00
Gemarineerde garnalen (koud) 3-10-12-13			 3.90

Gefrituurde uienringen 1-2-10			
Gepaneerde kiphaasjes 1-10
		
Bitterballen 5 stuks 1-2-4-6 			
Garnalenkroketjes 1-2-3-4-7-8-10
		

3.00
4.00
4.00
4.80

High Tea

Reserveer bij ons een High Tea, zet u, ontspan en laat u verrassen door al het lekkers dat voorbij gaat komen. U mag kiezen of u er enkel onbeperkt thee bij wilt, of
liever ook koffies en frisdranken. Of toch liever een tapbier of wijntje erbij? Het kan
allemaal.
U krijgt een soepje vooraf, erna de hartige ronde en dan de zoete ronde. Soepkeuze ter plekke, de rest staat vast. Vegetarisch is mogelijk. Ook voor zwangere passen
wij de high tea aan. Geef het wel van tevoren even aan! Allergie-aanpassingen zijn
bij een high tea helaas niet mogelijk, door de vele verschillende items. Excuses
voor het ongemak.

Cadeaubonnen

Hier verkrijgbaar, voor elk bedrag,
(vanaf mei 2021) twee jaar geldig
en in meerdere delen te besteden.
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Geschiedenis
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 Du Bois werden in 1715 de grote schuur en het herenhuis gebouwd. Een
stuk voorgevel van het herenhuis staat nog overeind. Daaraan hangt nu de wapensteen van toen, zichtbaar vanaf het terras. Delen van de mergelstenen kelder onder
de ruïne, stammen vermoedelijk uit de 15e/16e eeuw. De Engelse tuin werd pas
rond 1825 aangelegd en is inmiddels weer toegankelijk.
Abshoven werd een klooster toen het in 1901 werd gekocht door de uit Frankrijk
afkomstige Zusters Dienaressen van het hart van Jezus. Hun zendings-doel was
‘de eerherstellende aanbidding van het Heilig Sacrament’. Daarvoor is in 1909 de
neogotische kerk/kloosterkapel gebouwd, waarin nu de brasserie gevestigd is.

Geschiedenis
De opvang van weeskinderen en het opvoeden van jongeren was nog een doel. In
1921 opende Huize Abshoven en in 1966 kwam de interne Xaverius-school. Abshoven breidde uit.
Met behulp van een actie van Toon Hermans
werden in 1971 in het park zes paviljoens en een
gemeenschapshuis gebouwd, voor de opvang
van 72 kinderen. De Xaverius ZMOK-school werd
los bijgebouwd. Abshoven werd een stichting. De
zusters trokken zich langzaam terug en de invloed
van leken werd groter. Later werden 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, zodat ook het park verkocht kon
worden (1988). Het klooster stond daarna jarenlang leeg.
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Geschiedenis
Abshoven werd in 1995 verwoest door een grote brand. In 1999 werd het vervallen
klooster grotendeels afgebroken. De restanten van de kerk bleven als gemeentelijk
monument overeind.
In 2011 begon de verplichte restauratie van
de kerk, het aangelegen zusterhuis, de middeleeuwse kelder en de Engelse tuin, door
projectontwikkelaar Meulenbouw (inmiddels
projectontwikkelaar Jongen). In 2013 kocht
René Joosten het kerkgedeelte. Frank Bessems en Jo Reinders kochten het aangelegen zusterhuis/ kloostergedeelte voor
hun kantoorpand.
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Geschiedenis
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 gelijkende vorm,
8 particuliere woningen bijgebouwd,
om samen in oud te worden. Het project, genaamd Abshof, staat los van de
brasserie.
Meer weten? Het boek ‘Monografieën uit het land van Sittard; Abshoven,
wel en wee van een monument en zijn
bewoners’, is bij ons te koop voor de
reguliere winkelprijs van € 24,-.
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Frisdranken
Sourcy blauw/rood			
Pepsi cola of Pepsi max			
Lipton Ice tea sparkling of green			
Sisi orange Sugar Free			
7-Up Sugar Free			

2.50
2.50
2.80
2.50
2.50

Bitter lemon, Royal Club			
Tonic, Royal Club			
Cassis, Royal Club			
Rivella
		
Ginger Ale			
Fristi			
Chocomel, De enige èchte			
Jus d’orange, Royal Club			
Appelsap, Royal Club			

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

Grote fles Sourcy rood/blauw 75cl			
Crodino, 10cl, alcoholvrij aperitief			

5.20
3.80

Heilig water, 40cl!
			
Flink glas verfrissing, met 100% natuurlijk fruit-groenten-kruidensiroop
van SoOf, met komkommer, sinaasappel en ijs

3.80

Liever schijnheilig water? Zie cocktails; pagina 18.
Vers sinaasappelsap, 100% sap			
Schulp; biologisch, 100% sap			
Appel-vlierbes, appel-aardbei of appel-rabarber
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Bieren
Bieren van het vat

Brand, 25cl voetglas, 5%			
3.20
Brand Weizen, 30cl, 5,3%			
4.20
Brugs Witbier, 25cl of 50cl pul, 5% 		3.80 - 6.80
Affligem Blond, 30cl, 6,8%			
4.40
Affligem Dubbel, 30cl, 6,8%			
4.40
Triple Karmeliet, 30cl, 8.5%			
4.80
Wisseltaps, vraag de bediening			
-

Bieren op de fles

Kriek, St. Louis, 3,2%			
Liefmans Fruiesse, 3,8%			
Cornet, Blond, gerijpt met eikenhout, 8,5%			
Ename Pater, Blond, troebel abdijbier, lager in alc. 5,5% 			
Corsendonk Pater, Dubbel, zoetbitter rijk abdijbier, 7,5% 			
Val Dieu, La Triple, 9%			
St.Bernardus Abt 12, Quadrupel,stevig,vol en donker,10% 			

Alcoholvrij

Amstel Radler 0.0% 			
Amstel Malt 0.0% 			
Erdinger alcoholarm 0.5% 			
Leffe Blond, 0.0% 			

4.20
4.20
4.40
4.40
4.40
4.80
4.80

3.80
3.80
4.20
4.20

3.70
3.70
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Wijnen
Huiswijnen per glas 15cl of fles

4.20

-

20.00

Wijnen per glas 15cl of fles

4.80

-

22.50

Wit, Notre Reine, Pinot Gris, Nederland, MUNSTERGELEEN! 			
Rood, Carnivor, Cabernet Sauvignon, VS, Californië 			

28.50
31.00

Wit, Mas Ekun, Sauvignon Blanc, Chili
Rood, Mas Ekun, Cabernet Sauvignon, Chili
Rosé, Monteclain, Grenache, Frankrijk
Zoet, Koningshof-Winzerschoppen, Duitsland

Wit, Domaine Lalande Chardonnay, Frankrijk
Rood, Domaine Lalande Merlot, Frankrijk

Wijnen per fles

Sekt flesje			 9.00
Schlumberger White Secco, methode traditional, 20cl (2 glazen)

Port, rood/wit			
Sherry, dry/medium dry			

3.80
3.80

Cocktails
Schijnheilig water 			
Gin, tonic, SoOf-siroop, komkommer, citroen en ijs

5.80

Spritz			 4.80
‘Gracioso’, kruidig, bitter. Met sinaasappel en ijs 6.9%, 17,5cl			
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Sterke dranken
Advocaat 			
Els 			
Jägermeister 			
Schrobbelèr 			
Jonge Jenever 			
Oude Jenever 			
Ouzo 			
Gin 			
Tequila 			
Wodka 			
Limoncello 			

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60

Amaretto 			
Baileys 			
Kahlúa 			
Grand Marnier 			
Cointreau 			
Tia Maria 			
Vieux 			
Sambuca 			
Bacardi 			
Martini Bianco 			
Martini Rosso 			

3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80

Campari 			
Apfelkorn 			
Coebergh			
Licor 43			
Malibu 			
Grappa 			
Drambuie 			
Pernod 			
Jameson Whiskey 			
Jack Daniels 			
Cognac Joseph Guy 			

3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
5.00
5.00
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Warme dranken
Koffie/espresso			 2.60
Cappuccino			 2.90
Latte macchiato/koffie verkeerd			 3.30
Met vanille-, hazelnoot- of karamelsmaak extra lekker!			 +0.80
Cafeïnevrije koffies			

+0.10

Irish koffie, met Ierse Whiskey			
French koffie, met Grand Marnier			
Spanish koffie, met Tia Maria			
Italian koffie, met Amaretto			

6.40
6.40
6.40
6.40

Thee, Lipton exclusive selection			
Soorten: E
 arl grey, English breakfast, Citroen, Rooibos,
Groene thee, Bosvruchten, Perzik-mango, en
sterrenmunt van Pickwick

2.50

Verse muntthee 			
Verse gemberthee
			
Verse gember-muntthee
			
Met honing			

3.40
3.40
3.90
+0.30

Warme chocomel, De enige èchte 			
Met slagroom			

3.20
+0.60

20

Gebak
Geserveerd met echte slagroom.
Huisgemaakte bosvruchten-/advocaatvlaai 1-2-7			 3.40
Wisselend (weekend) assortiment dagvlaai
3.40 of 4.20
Cheesecake, wisselend assortiment, smeuïg			
3.90
(lemon 1-2-5-7 chocola of aardbei 1-2-6-7)
Brusselse wafel, met warme kersen 1-2-7			
Brusselse wafel, met een bol ijs naar keuze 1-2-7			
Poffertjes met vanillesaus en poedersuiker 1-2-7 			
Appeltaart, warm, met een bolletje vanille-ijs en vanillesaus 1-2-5-7			

4.50
4.20
5.00
5.00

Biologische koffie!

Omdat we ontzettend veel koffie verkopen, vonden wij het belangrijk een eerlijk en
puur product neer te zetten. Daarom hebben wij gekozen voor een biologische koffie. Van het merk Royal Dutch. Met een unieke bonenmelange van enkel hoogwaardige en gewassen Arabica-koffiebonen. De smaak is mild en zuiver.
We werken ook graag samen met lokale ondernemers. Daarom kleden we de koffie
mooi aan met een chocolaatje van Rousseau. Genieten dus!
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IJscoupes
Met echte slagroom.
Kleine coupe = met 2 bollen ijs
Normale coupe = met 3 bollen ijs
		
• Chocodroom
Chocolade-ijs, vanille-ijs en chocoladesaus en witte en
bruine chocoladesnippers

IJskoffies
klein
5.00

- normaal
6.50

• Cookie-karamel
Karamelijs, cookie-ijs, karamelblokjes
en karamelsaus

5.00

-

6.50

• Nootzaak
Vanille-ijs, karamelijs, verschillende noten
en karamelsaus

5.50

-

7.00

• Absvocaat
Vanille-ijs, cookie-ijs, advocaat, chocoladesaus
en bruine chocoladesnippers

6.00

• Mango
Mango-sorbetijs, vanille-ijs, mangocompote en
witte chocoladesnippers

6.00

• Malaga
Rumrozijnenijs, karamelijs, rumrozijnen
en bruine chocoladesnippers
		
• Amarena
Amarena-ijs, vanille-ijs, amarenakersen
en witte chocoladesnippers

6.00

-

7.50

6.00

-

7.50

• Aardbeien (Seizoensgebonden)
Aardbeien-ijs, vanille-ijs, met verse aardbeien,
aardbeiensaus en witte chocoladesnippers.

6.50

-

8.00
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IJskoffies
Met echte slagroom.
Douwe Egberts Frappé.
• Met vanille-ijs 			
5.00
• Met karamelijs en -siroop 			 6.00
• Met Baileys en vanille-ijs (beval alcohol) 			
7.50

Kindercoupes
-

7.50

Met echte slagroom.
2 bolletjes ijs.
• Choco			 4.50
Chocolade- en vanille-ijs met chocoladesaus en discodip
		

-

7.50

• Aardbei			
Aardbeien- en vanille-ijs, met aardbeiensaus en discodip
Supplement verse aardbeitjes (seizoensgebonden)
			

4.50
+1.00
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Brasserie Abshoven
Abshoven 35
6151 GC Munstergeleen
046-2045 028
info@brasserieabshoven.nl

