


Averbode bieren van ‘t vat 

Huisgebrouwen Averbode 4,85 -  
blond (25cl, Alc. 4,85%) | 3,6

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.

Averbode 8,5 huisgebrouwen -  
dry hopping blond (25cl, Alc. 8,5%) | 4

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.

Averbode 7 huisgebrouwen -  
donker (25cl, Alc. 7%) | 4

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

ambermout.

Degustatie-plankje met huisgebrouwen blonde 
Averbode 4,85 en donkere Averbode 7 van het vat 

(2 x 15cl) met kaasblokjes | 6,3
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 van het vat  

met kaasblokjes | 9,9
Voor de echte bourgondiër: proef onze drie huisgebrouwen Averbode-

bieren mét Averbode-kaas erbij, 
Genieten met een grote G.

Averbode bieren 
op fles

Averbode 7,5 - blond  
(33cl, Alc. 7,5%) | 4,3

Goudgeel multigranen bier, volmondig, 
moutzoutig, een aangenaam hopkarakter met een 
frisse, volle en bitterachtige afdronk en een lichte 

hergisting op de fles.

Averbode 7,5 - blond  
(75cl, Alc. 7,5%) | 11,8

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

fles (met kurk).

Portie Averbode- 
kaasblokjes: 4,5€

"Lekker bij een 
Averbode bier"



Warme dranken 

Koffie | 2,9

Decafeïne | 2,9

Espresso | 2,6

Dubbele espresso | 3,5

Koffie verkeerd | 3,3

Cappuccino met melkschuim | 3,3

Cappuccino met slagroom | 3,3

Thee | 2,8 
natuur | citroen | rozebottel | groene | kamille | linde

Verse muntthee | 3,8

Warme chocomelk | 3,2

Warme chocomelk met slagroom | 3,8

Koude dranken 

Spa blauw en Spa rood glas (25cl) | 2,9

Spa blauw en Spa rood fles (1l) | 8,5

Simone a soif! Rabarber Lavendel | 3,5

Simone a soif! Aardbei Melisse | 3,5

Ritchie Cola | 3,5

Ritchie Cola Zero | 3,5

Ritchie Citroen | 3,5

Ritchie Grapefruit | 3,5

Ritchie Orange | 3,5

Pepsi | 2,9

Pepsi Max | 2,9

7UP | 2,9

Tonic | 3,4

Biosap uit het Hageland | 3 
appel | appel-gember | appel-rode vruchten

Siro’nade citroen-gember | 3,3

Siro’nade framboos-limoen | 3,3
Wijnen 

Witte, rode en rosé wijn glas | 4,7

Witte, rode en rosé wijn fles | 20,9

Cava glas | 6,9

Cava fles | 27,3



Croques 

Croque Pater met hoevespek, spiegelei, Averbode-kaas en hesp met salade met bierdressing | 15,8

Croque Monsieur met salade met bierdressing | 13,1

Croque uit het vuistje | 5,3

Averbode-brood recht uit onze huisbakkerij.  
Ook te koop in onze Abdijwinkel, zo geniet  
u thuis verder van uw eigen stukje Averbode. 

Voor de kleine honger

Dagsoep | 6

Averbode-kaasblokjes met honingmosterd  | 4,5

Averbode-kaasballetjes (8 stuks) met honingmosterd  | 9,8

Bitterballen (8 stuks) met bierdressing | 9,8

Biertapas (4 bitterballen, 4 Averbode-kaasballetjes, Averbode-kaasblokjes met honingmosterd,  
4 gemarineerde kippendrumsticks met BBQ-saus) met brood en boter | 16,7

Averbode-kaaskroketten (2 stuks) met brood  | 14

Garnaalkroketten (2 stuks) met brood  | 14

Duo Averbode-kaas- en garnaalkroket (2 stuks) met brood  | 14

Boterhammen 

Boterham met Averbode-kaas en honingmosterd  
met salade met bierdressing  | 12,5

Boterham met hesp en honingmosterd  
met salade met bierdressing | 12,5



Hoofdgerechten 
 

Vol-au-vent met bladerdeegkrokantje en frisse salade | 19,8

Stoverij met bier, peperkoek en frisse salade | 19,9

Gepaneerde visfilet met huisbereide tartaar | 15,7

Spareribs met salade | 21

Supplementen 

Frieten | 2,7

Kroketten | 2,7

Gebakken aardappelen | 2,7

Abdijsuggestie 

Abdijsuggestie | 14,9
Zie suggestiebord

Abdijmenu | 23,5

Dagsoep

Abdijsuggestie zie suggestiebord

Gebak uit onze huisbakkerij

Ontdek de Averbode-honingmosterd, 
lekker pittig met een zachte toets. 
Heerlijk bij onze Averbode-kaas. 
De mosterd is ook te koop in de 
Abdijwinkel.



Geniet van onze heerlijke 
Averbode-kaas bij uw bier, 

uw pasta of op uw boterham. 
Thuis verder genieten? Onze 
Averbode-kaas is ook te koop 

in de Abdijwinkel.

Voor onze kleine gasten 

Spaghetti bolognaise | 11,6

Vol-au-vent met salade en frietjes | 12,2

Stoofvlees met salade en frietjes | 13,2

Krokante kippenreepjes met appelmoes 
en frieten | 11

Salades 

Zomerse salade met ei (lactosevrij) met glutenvrij brood  | 14,5

Salade met gepaneerde kip, Averbode-kaasblokjes,  
gekruide croutons en Averbode-dressing | 18,5

Salade met Averbode-kaaskroketten  (2 stuks)  | 18,6

Salade met garnaalkroketten  (2 stuks) | 18,6

Salade met Averbode-kaas- en garnaalkroketten  (2 stuks)  | 18,6
Deze gerechten worden geserveerd met Averbode-brood.

Pasta’s 

Spaghetti bolognaise | 16,5

Koude pastasalade met pesto, zongedroogde tomaten, rucola en  
gekruide croutons   | 13,7

Tortelloni met ricotta, spinazie en pesto-tomatensaus  | 15,5
Deze gerechten worden geserveerd met versgemalen Averbode-kaas en Averbode-brood.



Desserten 

Supplementen 

Slagroom | 1

Chocoladesaus | 1

Bolletje ijs (vanille) | 1,2

Ambachtelijk Averbode-ijs

Coupe Dame Blanche | 9,3

Kindercoupe | 5,5

Gebak

Averbode-appelgebak | 5,9

Gebak uit onze huisbakkerij | 5,9

Allergenen? Scan de QR code hiernaast. 
Vegetarisch gerechten: . 
De samenstelling van gerechten kan wijzigen, vraag ernaar bij onze medewerkers. 
Wij werken voornamelijk met Averbode- en streekproducten, ook verkrijgbaar in onze Abdijwinkel. 
Onze keuken is geopend vanaf 11u tot een halfuur voor sluitingstijd. 
Betaal met Bancontact of kredietkaart: handig en veilig voor u én voor ons! Eén rekening per tafel.

Pannenkoeken

Pannenkoek 1 stuk (suiker, siroop of confituur) | 4

Pannenkoeken 2 stuks (suiker, siroop of confituur) | 6,5

Pannenkoeken 2 stuks met ijs en chocoladesaus | 8,9



De Abdij van Averbode
Sinds haar oprichting in 1134 vormt de Abdij van Averbode - gelegen op de grens van de Kempen en 
het Hageland - een kruispunt van werelden. Eeuwenlang al verbindt zij het spirituele leven met een 
engagement gericht op de bredere samenleving. Ook vandaag is de abdij voor velen een plaats van 
stilte en reflectie. De gemeenschap koestert waarden als authenticiteit en harmonie en kent een lange 
traditie van duurzame productie van voedsel en drank. Zo herbergde de Abdij gedurende eeuwen een 
bakkerij, kaasmakerij en brouwerij. En tot op vandaag levert zij met haar melkveehoeve een bijdrage aan 
verantwoorde landbouw. Daarnaast kent ze ook een levende uitgeverijtraditie met de gekende Uitgeverij 
Averbode.

De abdijproducten
De abdijgemeenschap heeft besloten haar eeuwenoude economische activiteiten op een nieuwe en 
eigentijdse wijze in te vullen in een korf met kwaliteitsvolle producten: brood, peperkoek, kaas, bier, 
speculaas, ijs, brood- en pannenkoekenmix en honingmosterd . Ze verlangt dat de merknaam Averbode 
garant staat voor smaakvolle, artisanale en gezonde producten en gaat daarom een samenwerking 
aan met zorgvuldig gekozen partnerbedrijven. Net zoals de gemeenschap dragen zij duurzaamheid en 
authenticiteit hoog in het vaandel. Bezield en gelouterd door een lange abdijgeschiedenis brengt deze korf 
met voedsel en drank mensen samen om in harmonie te genieten van een unieke smaakervaring. En zo 
één te worden met het moment.

Sense
De uitbating van Het Moment is door de abdij in handen gegeven van Sense, een cluster van horeca-
uitbatingen met Sociaal Talent. In de rijke geschiedenis van de abdij was er in verschillende periodes en 
vormen sprake van sociale tewerkstelling door de abdij. Deze waardevolle traditie wordt nu voortgezet 
door het partnerschap met Sense. Mensen uit de buurt met een afstand tot de ‘gewone’ arbeidsmarkt 
krijgen de kans om in Het Moment de draad weer op te pikken en hun professionele carrière een nieuwe 
wending te geven. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat deze medewerkers doorstromen naar een 
job in het reguliere arbeidscircuit.

wifi code:  momentje

volg ons   averbodemoment 
   @averbodemoment 
   www.averbodemoment.be 
  

Sense is een cluster van 
horeca-uitbatingen met 
Sociaal Talent. 
www.metsense.be


