
Thuis eten in familiesfeer!!!!!!!

Denk daarbij aan:

alles wordt thuisbezorgt , maar u moet het nog wel zelf opwarmen. eten is te bestellen tot 20 december.

Rundvleessalade opgemaakt met: Soepen:

Gevuld ei/gevulde tomaat Erwtensoep €  4,75 p.p

Asperge in ham rolletje Tomatensoep €  3,75 p.p

Diverse rauwkost € 6,75 p.p Rundvleessoep €  3,75 p.p

Groentensoep €  3,75 p.p

Rundvleessalade aangevuld met:

Diverse vis o.a paling,zalm en garnalen €  3,25 p.p Gourmet/steengrill schotel:
Stokbrood met kruidenboter €  0,95 p.p Diverse soorten vlees o.a

Kipfilet,varkenslapje

Warme gerechten: Biefstuk,hamburger,

Varkenshaas in champignonsaus €  5,00  p.p Shoarmavlees,beenham €  10,25 p.p

Gehaktballetjes in zigeunersaus €  4,00 p.p

Gesneden beenham in bruine saus €  4,50 p.p Gourmet/steengrill schotel aangevuld met:
2 Stokjes kip saté met satésaus €  4,50 p.p Komkommersalade,witlofsalade,

Kipfilet in zoetzure saus €  4,50 p.p rauwkost,rundvleessalade,

Shoarma met knoflooksaus €  4,00 p.p satésaus,knoflooksaus,joppiesaus.

Stokbrood met kruidenboter €7,75 p.p

Warme gerechten aangevuld met:

Aardappelgratin € 4,50 p.p Kloosterzichtbuffet:
Bami of nasi € 4,50 p.p Rundvleessalade,ardennerham met meloen,

Witte rijst € 2,50 p.p asperge in ham rolletje,gerookte paling,

nieuwe haring.

Stampotbuffetten: Varkenshaas in champignonsaus.

3 soorten stampot in overleg saté met satesaus,nasi.

Rookworst Stokbrood met kruidenboter. €  21,95 p.p

Speklapje

Gehaktballetjes in de jus

Mosterd € 12,50 p.p Deze koude en warme schotels zijn tevens 

ook het hele jaar door te bestellen!!!!!!!

Café Zaal Kloosterzicht

Sint Lambertusweg 95
Tel: 073-5512277

e-mail:info@kloosterzicht.nl

Kom ook eens eten in ons                      

sfeervol restaurantgedeelte



Koude schotels voor de kerst  

 
 
Koude Schotel no 1:   Koude Schotel no 2:   Koude Schotel no 3:   Koude Schotel no 4:  
  
*rundvleessalade   *rundvleessalade   *rundvleessalade   *rundvleessalade 
*ham/asperge rolletje   *ham/asperge rolletje   *ham/asperge rolletje   *ham/aspergerolletje 
*gevuld eitje    *gevuld tomaatje met garnalen *fricandeau    *fricandeau 
     *gevuld eitje    *gevulde wrap    *gevulde wrap 
€ 5,00 per persoon        *gevuld tomaatje met garnalen *gevuld tomaatje met garnalen 
     € 6.25 per persoon                               *gevuld eitje    *gerookte paling 
               *gevuld eitje   
          € 7.95 per persoon 
               € 9.75 per persoon 
Koude Schotel no 5:   Koude Schotel no 6:    
 
*rundvleessalade   *rundvleessalade   Alle schotels worden geserveerd met diverse rauwkost en garneringen. 
*ham/asperge rolletje   *ham/asperge rolletje    
*fricandeau    *fricandeau    Ook verkrijgbaar: 
*rosbief                 *rosbief    *kruidenboter per bakje € 1.95 
*ardennerham met meloen   *ardennerham met meloen  *voorgebakken stokbrood € 1.95 

*gevulde wrap   *gevulde wrap    *rundvleessalade per kilo € 5.50 
*gevuld tomaatje met garnalen  *gevuld tomaatje met garnalen   
*gerookte paling   *gerookte paling   
*nieuwe haring   *nieuwe haring   Cafe Zaal Kloosterzicht     
*gevuld eitje    *gerookte zalm   Sint Lambertusweg 95        
     *gerookte forel    5291AB Gemonde 
€ 13.25 per persoon   *gerookte makreel   Tel:073-5512277  
     *gevuld eitje          
     € 15.95 per persoon 

tel:073-5512277
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