Voor de kleine honger

Boterhammen

Averbode degustatieplank

Boterham met kaas
en honingmosterd | 9,9

(kaas, brood, peperkoek, speculaas, honingmosterd)

|8

Kaasplank (Averbode, Averbode Caractère, Averbode Jubileum)
| 10
met frisse honingmosterd
Verse dagsoep | 5,5

Portie kaasblokjes

| 4,3

Artisanale kaaskroket (1 stuk)

Croque Monsieur | 10,9

Croque Pater met hoevespek,
spiegelei, kaas en hesp | 13

Geserveerd met een salade met bierdressing.

|7

Averbode-kaasballetjes (8 stuks) | 9
Bitterballen (8 stuks)

Boterham met hesp | 10,9

met bierdressing

Salades

|9

Biertapas (bitterballen, kaasballetjes, 2 soorten kaas, mosterd,
zwarte pens, witte pens, brood, boter) | 12,8

Salade met artisanale
kaaskroketten (2 stuks) | 14,9

Peloton pasta’s

Salade met gerookte zalm,
gesnipperde ui en peterselie | 16,9

Pasta voor echte coureurs!

Fusilli met kip, pesto, courgette en kerstomaat | 16
Fusilli met champignon, pesto, ricotta, courgetti en kerstomaat

| 16

Peloton menu | 19
Huisgemaakte ice tea (keuze uit citroen of rode vruchten)
Pelotonpasta (keuze uit bovenstaande pasta’s)
Energiereep uit de huisbakkerij

Salade met gegrilde kip | 15,9

Pasta’s
Spaghetti bolognaise | 14
Zomerse pasta met groenten

| 14

Voor onze kleine gasten
Kinderspaghetti | 10

Kinder-vol-au-vent met salade | 11

Hoofdgerechten
Stoverij met bier en peperkoek | 17,5

Vol-au-vent met bladerdeegkrokantje | 18,5

Zalmfilet met mosterdsaus en gegratineerde tomaat | 18,5
Gevulde aubergine met zomergroenten en kaassaus

| 17,5

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met een salade met bierdressing.

Supplementen

Abdijsuggestie

Frieten | 2,5

Abdijsuggestie | 11,5

Kroketten | 2,5

Aanbevolen door de Abdij van Averbode - zie suggestiebord.

Gebakken aardappelen | 2,5

Averbode-brood met boter (2 sneden) | 2,5

Desserten

Ambachtelijk Averbode ijs
Coupe Dame Blanche | 8,5

Gebak uit onze huisbakkerij | 5,5
Averbode-appelcake met
peperkoek | 5,5

Coupe Advocaat | 8,5

Coupe Averbode (speculaas-ijs met koffie-honingdressing en peperkoek) | 8,5
Coupe Norbertijn (honing-walnoot, mokka-speculaas en vanille) | 8,5

Coupe Moment (citroen-basilicum-, rode vruchten-rozemarijn- en aardbeiensorbet) | 8,5
Kindercoupe | 4,5
Frisco | 3

Allergenen? Scan de QR-code hiernaast

Vegetarisch gerecht

Averbode bieren van ‘t vat
Huisgebrouwen Averbode 4,85 blond (25cl, Alc. 4,85%) | 3
Gebrouwen in onze huisbrouwerij, waar we graag brouwen op het
ritme van de seizoenen om onze klanten regelmatig te verrassen
met een nieuw Averbode-bier. De Averbode 4,85 is een frisse blonde
‘doordrinker’ van hoge gisting met Saazhop, pilsmout, Munichmout
en lokale havervlokken.

Huisgebrouwen Averbode 8,5 - dry hopping blond (25cl, Alc. 8,5%) | 3,5

Averbode bieren op fles

Portie
kaasblokjes: € 4,3

"Lekker bij een
Averbode-bier"

Averbode 7,5 - blond (33cl, Alc. 7,5%) | 3,8

Gebrouwen in onze huisbrouwerij, blond. Bij dry hopping wordt de
hop toegevoegd na het koken van de wort. Het resultaat is dat de
smaak en de geurstoffen van de hop mooi bewaard blijven in het
bier, waardoor het bier een sterke hopgeur krijgt met een mooie
bittterheid. Geniet met mate van dit stevige Averbode-bier.

Goudgeel multigranen bier, volmondig, moutzoutig, een
aangenaam hopkarakter met een frisse, volle en bitter-achtige
afdronk en een lichte hergisting op de fles.

Huisgebrouwen Averbode 7 donker (25cl, Alc. 7%) | 3,5

Met ijsemmer en degustatieglaasjes. Goudgeel bier met een nog
vollere smaak door de hergisting op de fles (met kurk).

Gebrouwen in onze huisbrouwerij, donker. Met een volle ronde
smaak die hoort bij donker bier, met toetsen van haver, roostmout
en ambermout.

Degustatie-duo met huisgebrouwen blonde
Averbode 4,85 en donkere Averbode 7 (2 x 15cl)
met kaasblokjes | 5,5
Voor wie niet kan kiezen: geniet van twee van onze huisgebrouwen
Averbode-bieren mét Averbode-kaas erbij, degusteren op zijn best.

Degustatie-carrousel met onze drie
huisgebrouwen bieren (3 x 15cl)
met kaasblokjes | 8,5
Voor de echte bourgondiër: proef onze drie huisgebrouwen
Averbode-bieren mét Averbode-kaas erbij, Genieten met een grote G.

Averbode 7,5 - blond (75cl, Alc. 7,5%) | 10

Wijn
Wit, rood en rosé wijn (glas) | 4
Wit, rood en rosé wijn (fles) | 19
Cava

(glas)

Cava

(fles)

|6

| 25

Warme dranken

Koude dranken

Koffie | 2,5

Spa blauw en Spa rood (glas) | 2,5

Espresso | 2,3

Pepsi | 2,5

Decafëiné | 2,5
Dubbele espresso | 3,1
Koffie verkeerd | 2,7

Pepsi Max | 2,5

Ritchie Cola | 3

Cappuccino | 2,7

Ritchie Cola Light | 3

natuur | citroen | rozebottel | groene | kamille | linde

Ritchie Grapefruit | 3

Thee | 2,4

Verse muntthee | 3,4
Verwenkoffie | 7,5

•

Onze keuken is geopend vanaf 11u
tot een halfuur voor sluitingstijd.

• Wij werken voornamelijk met Averbode- en
streekproducten, ook verkrijgbaar in onze Abdijwinkel.
•

Spa blauw en Spa rood (fles) | 8

Betaal met Bancontact of kredietkaart: handig en
veilig voor u én voor ons! Eén rekening per tafel.

Ritchie Citroen | 3

Simone a soif! Aardbei Melisse | 3,2

Simone a soif! Rabarber Lavendel | 3,2
7UP | 2,5

Tonic | 3,2

Huisgemaakte ice tea | 2,7
citroen | rode vruchten (glas)

Huisgemaakte ice tea | 8
citroen | rode vruchten (karaf)

Biosap uit het Hageland | 2,7

appel | appel-vlierbloesem | appel-rode vruchten
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