KIDS
Hamburger | 12,75
Met of zonder kaas, frieten en sla

Kroket of frikandel | 7,Met frieten en sausjes

Pannenkoek | 6,75
Naturel met stroop en poedersuiker

Pasta e basta | 8,75
Met tomatensaus

Tomatensoepje | 4,65
Soepje gemaakt van tomaat en geroosterde paprika.

Kinderijsje | 4,75
Vanille-ijs met slagroom

ARRANGEMENTEN
High Wine Bij de Nonnen
.. voor de kenners & genieters. In
een middagvullend programma maken we
een reisje door onze wijn &
menukaart; 5 TOP wijnen
gecombineerd met 5 fijne gerechtjes
van het seizoen. Van het frisse
Nieuw Zeeland naar het zwaardere
Frankrijk en heel veel daartussen.
High Wine is vanaf 4 personen te
reserveren. 65,00 P.P.

High Tea Bij de Nonnen
.. een middagvullend programma met
een 3 gangen klassieke High Tea,
startend met zoetigheden, daarna
hartigheden en als afsluiter een
dessertje. Dit alles in combinatie
met de lekkerste thee soorten.
High Tea is vanaf 2 personen te
reserveren. 20,50 P.P.
Of High Tea XL a 24,50 P.P.

Walking Dinner Bij de Nonnen
Onze Walking Dinner is een originele
manier om uzelf en uw gasten te
verrassen. Wij richten de ruimte zo
in dat uw gasten zowel zitten als
staand kunnen genieten van verfijnde
gerechtjes van onze kaart,
geserveerd op kleinere bordjes en
schaaltjes. Vaak maken we, indien
mogelijk, de gerechten af tijdens de
bijeenkomst in de zaal, de gerechten
worden gelijktijdig uitgeserveerd.

Soepen
samen,

In samenspraak stellen we het menu
het liefste met seizoen
gerechtjes. Kiest u voor een Walking
Dinner, kunt u verzekerd zijn van
een smakelijke, culinaire en
gezellige avond.

Komt u hier vaker? Vraag dan onze gratis
'Nonnenpas' aan.
Hiermee spaart u voor dinerbonnen, wijnen uit
ons assortiment en leuke acties!

APERITIEF BIJ DE NONNEN
Een keer op zoek naar iets anders dan “een glaasje
bubbels”
of een biertje vooraf?
Laat uzelf verrassen door een fris en fruitig aperitief met
een klein bittertje op de afdronk!
Onze medewerkers vertellen u graag over onze witte of
rosé variant gemaakt van versterkte wijnen!
Aperitief Bij de Nonnen

à 6,95

BROOD MAIS of DONKER

LUNCHKAART vanaf 12:00 uur tot 16:30 uur

Keuze uit mais of donker broodsnedes

TIP!
12 uurtje

14,50

broodsnede met gebakken ei | kleine sandwich | tomatensoepje
en runderkroket inclusief glaasje verse jus d'orange

Carpaccio

13,50

pesto | sud ´n sol | Parmezaan | kappertjes

Bourgondische kroket

9,50

2 stuks van kroketterij 'de Bourgondiër'

SALADES

Garnalenkroket

Carpaccio

2 ambachtelijke garnalenkrokketten

14,50

pijnboompitjes | sud ´n sol | truffelmayonaise | Parmezaan |
kappertjes | sla van het seizoen

11,50

Gerookte makreel

11,50

appel | pickles | jonge sla

Scampi

16,50

scampi ‘s | sla van het seizoen | Hollandse garnaaltjes | zoetzuur |
tomatencompote

Pata Negra

18,50

ITALIAANS BROOD

15,-

Italiaanse tosti

Pata Negra (gedroogde ham) | mozzarella | zoete tomaatjes | pesto |
sla van het seizoen

Geitenkaas (ook VEGA)

Tramezini brood

ingewikkeld in spek | boerenjongens | honing | notenbrood | walnoot |
peer | sla van het seizoen

tramezini brood | pesto| tomaat
Italiaanse ham | mozzarella

SOEPEN

Tosti

Zuppa di Pommodori

6,95

Club gerookte kip

Vissoep

tomaat | truffelmayonaise | ei | Parmezaan |
Hollandse sla | spek

9,75

Seizoen soep

7,00

met bijpassend garnituur

8,50

boerenham en kaas

met basilicumroom

Bretons vissoepje met schaal- en scheldieren

11,25

12,50

Club zalm & garnaal

14,50

geroosterde tramezini | ei | wasabi mayonaise |
radijs | komkommer | gerookte zalm

Nonnenburger

16,50

Italiaanse bol | wedges | gegrilde katenspek | duxelles
truffelmayonaise

KIDS
Tosti kids

3,85

met wit tramezini ham & kaas

Mist u een van de klassiekers?
Vraag het onze medewerkers!

TIP!

BORRELKAART
Bitterballen

Gerookte zalm

14,50

brioche | zalm | asperges | gepocheerd ei |
Hollandaise saus | Little gem

9,-

8 stuks met mosterdsaus

Borrelmix

Soepen

10,50

ZOETIGHEDEN

12 stuks met sausjes

Nacho’s

13,50

Spek | kaas | cheddar | Boursin | salsasaus |
Jalapeno peper | ui | chilisaus | crème fraîche

Coupe Seizoen

Coupe Sorbet (tot 17:30 uur)

9,-

8 stuks met chilisaus

Coupe Dame Blanche

4,50

huisgemaakt met chilisaus

Mini loempia
8 stuks met chilisaus

Plankje Charcuterie
diverse hamsoorten | pesto | sud ´n sol | brood
per 2 personen

15

3,85

met slagroom

Brusselse wafel (warm uit de oven)
9,-

7,50

vanille-ijs, chocolade & slagroom

Huisgemaakte appeltaart
Schaaltje cassave chips

8,50

diverse soorten sorbetijs

Guacamole en crème fraîche apart

Kaasstengels

8,50

banaan, gezouten karamelsaus en gesuikerde nootjes en slagroom

4,75

banaan, gezouten karamelsaus en gesuikerde nootjes en slagroom

+ bol vanille ijs

+1,75

Apfelstrudel (warm uit de oven)

6,50

met ijs en vanillesaus

Koffie ''Bij de Nonnen''
Met huisgemaakte zoetigheden van onze patissier

7,00

WIJNKART
WIJNKAART
TABLE D’HÔTE MENU
Bij de Nonnen werken we graag met mooie seizoen producten, we zijn altijd
op zoek naar de beste kwaliteit van dit moment.
Mogen we u verrassen?
Kies dan voor het Table d’hôte menu;
Vanaf 3 gangen à 39,50
4 gangen à 46,50

5 gangen à 55,50

6 gangen à 63,50 (LET OP DE TIJD!)
ENKEL per tafel te bestellen!

Maak de avond (tijdelijk tot 17:00 uur) zolang u wilt..
VOORGERECHT
2de VOORGERECHT
TUSSENGERECHT (5e gang)
2de TUSSENGERECHT (6e gang)
HOOFDGERECHT
DESSERT

Liever alleen een hoofdgerecht?
Dit is ook mogelijk met keuze van onze a la carte dinerkaart!

Verse SUSHI Bij de Nonnen
Keuze uit diverse soorten!
Ook vooraf te bestellen in het restaurant op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 14:00 uur tot max. 17:00 uur.

SUSHI Bij de Nonnen
www.bijdenonnen.nl

ONZE KOFFIE

DRANKEN
KOFFIE SPECIALITEITEN
Koffie
Koffie verkeerd
Espresso
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Cappuccino

Warme chocomel

2,50
2,60
2,40
2,65
3,60
2,80
+0,50
2,50
2,90
+0,50
2,75

+ slagroom

0,50

Warme chocomel Callebaut

3,75

“Ambachtelijk gebrand door Koffiebranderij van den Biggelaar.

+ slagroom

0,50

Verse munt thee
Verse gember thee
Thee (PIPS)

3,25
3,25
2,50

“In samenwerking met Koffiebranderij Van den Biggelaar heeft Restaurant
Bij de Nonnen haar eigen unieke koffiemelange ontwikkeld.

Extra: vanilla, karamel, hazelnoot of kokos

Déca Koffie
Latte Macchiato
Extra: vanilla, karamel, hazelnoot of kokos

SPECIAAL KOFFIES
Irish, Italian, Spanish
French, Frangelico,
of Baileys Koffie

7,-

Geniet!

3,95
4,75

Dagelijks wisselende producten.

Chocomel
Perelaere

2,70
3,25

Puur perensap

Appelaere

3,25

Puur appelsap

Druivelaere

3,25

Puur sap van druiven

Sinaasappelaere

3,25

Puur sap van sinaasappels

Royal Club Tomatensap
Fristi
Melk

Pieter van Agtmaal & Philip Nelemans

BIEREN

SAPPEN & ZUIVEL
Verse sinaasappelsap
Sap v/d dag

De koffie die Bij de Nonnen aan u serveert is een blend van de beste mix
Arabica bonen (100% ) die Latijns-Amerika en Afrika te bieden hebben. De
koffiebonen worden ambachtelijk gebrand volgens het Slow-Roast principe.
Dit alles resulteert in een voortreffelijke koffie met een volle, ronde smaak
met aangename accenten van chocolade, noten en bessen.

2,80
2,70
2,15

FRISDRANKEN
Coca cola
Coca cola zero
7up
Sisi
Sourcy rood
Sourcy blauw
Rivella
Cristal Clear
Ice tea
Ice tea green
Royal Club Tonic
Royal Club Cassis
Royal Club Bitter Lemon
Ranja in een flesje

2,70
2,70
2,70
2,70
2,60
2,60
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,60

Sourcy pure Dutch rood (75cl)
Sourcy pure Dutch blauw (75cl)

6,50
6,50

Brand pilsener tap
Seizoenbier tap (TIP!)

2,80
v.a. 4,50

Seizoenbier fles

v.a. 3,50

Erdinger Weißbier
Paulaner Weißbier 0,50 cl
Vedett White

4,50
5,75
3,25

Brugse Zot Blond
Affligem Blond
Duvel
Kwaremont Blond

4,50
3,50
4,3,50

Petrus Dubbel Bruin
Westmalle Dubbel

3,50
4,50

Tripel Karmeliet
Westmalle Tripel
Straffe Hendrik Tripel

4,50
4,75
4,-

Zundert Trappist 8
Zundert Trappist 10
Trappistes Rochefort 8

4,70
5,25
4,75

Wittekerke Rosebier
Liefmans Fruittesse
Mort Subite Kriek

3,25
3,25
3,50

Heineken 0,0%
Aflligem 0%
Amstel Radler 0,0%
Amstel Radler 2,0%
Sportzot 0,4%
Non IPA 0,3%

2,75
3,50
2,75
3,3,50
3,50

Seef

3,50

Grisette glutenvrij bier!

3,50

