MENUKAART
ETEN & DRINKEN

ONZE MISSIE

Wij staan voor goed en lokaal eten toegankelijk maken,
terwijl we een bijdrage leveren aan de maatschappij.

ONZE VISIE
Wij zien een wereld waarin er geen verlies meer is van cultuur en
menselijke potentie waardoor er genoeg is voor iedereen.

ONZE KERNWAARDEN
Dit bereiken wij door atlijd te kiezen voor
Verbinding; met de gast, met het eten,
met de omgeving en met elkaar.
Bijdragen; op onze manier bijdragen aan de maatschappij en de
omgeving door middel van een plek te creëren waar je gewoon
jezelf kunt zijn en fijn kunt werken.
Persoonlijk; van mens tot mens.
aAndacht; met al onze volledige attentie.

LEKKERS
10:00 tot 21:00

Onze Kerkkoek
Appelgebak met slagroom.		

€ 2,50
€ 4,25

Fruitsorbet van ijsboerderij Dilven. 			
Chocoladesorbet van ijsboerderij Dilven.			
2 bolletjes ijs met slagroom.
Brownie met chocoladeijs en slagroom.

€
€
€
€

Worstenbroodje
Broodplankje met smeersels.		

€ 3,75
€ 6,95

		

8,50
8,50
3,75
7,50

Kaasplankje van kaasboerderij ’t Bosch uit Made
(met vier soorten kaas en noten).

€ 9,75

Hemelse frietjes (zoete aardappel friet met uitjes en gesmolten kaas).

€ 6,50

Rundvlees- of vegetarische bitterballen (6).
Vlammetjes (6)					
Luxe snackmix (12)				
Puntzak friet met mayonaise.

€
€
€
€

Krokante gamba’s met chilisaus.		

€ 9,50

6,50
6,50
9,95
3,75

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

FRANK MATERS
Onze BEDRIJFSLEIDER
“ Wat ontzettend fijn dat we jullie mogen verwelkomen in Onze
kerk! In deze speciale omgeving van de kerk is het heel bijzonder
om te mogen werken, vooral, omdat we ook een team vormen
samen met collega’s die afstand tot de arbeidsmarkt hebben, iets
wat fantastisch aansluit bij de missie en visie van Onze kerk. “

LUNCH
11:30 tot 15:00

Het onze kerk plankjE

U stelt zelf uw plankje samen met kleine gerechten.
Het Onze Kerk plankje wordt geserveerd met tomatensoep en een kleine salade.
Daarnaast heeft u de keuze uit extra gerechten.
Het Onze Kerk plankje met 2 gerechten naar keuze.
Per extra gerecht.

€ 14,75
€ 4,75

Spiegelei op boerenbrood.
Rundvleeskroket op boerenbrood.
Vegetarische kroket op boerenbrood.
Geroosterd brood met champignons, ui en gesmolten kaas uit de oven.
Geroosterd brood met ham en gesmolten kaas uit de oven.
Puntzak friet met mayonaise.
Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.
Garnalenkroketje met citroenmayonaise.
Hemelse frietjes (zoete aardappelfrites met uitjes en gesmolten kaas).
Vegetarische quiche
2 wisselende seizoensgerechten (vraag het aan ons team).

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

LUNCH
11:30 tot 15:00

onze LUNCHKAART

U maakt een keuze van onze uitgebreide lunchkaart.
Tomatensoep met doopbrood.
Soep van het seizoen met doopbrood.

€
€

7,50
7,50

Uitsmijter van de eitjes van de kippenboer uit Langeweg
met naar keuze ham en/of kaas.
Boerenomelet van de eitjes van de kippenboer uit Langeweg.

€ 10,50

Boerenbrood met 2 rundvlees- of vegetarische kroketten.
Boerenbrood met rundercarpaccio, rucola en truffelmayonaise.
Boerenbrood met 2 garnalen kroketjes.
Geroosterd brood met gebakken champignons, uitjes en gesmolten kaas.

€ 9,75
€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50

Tosti ham/kaas met wit of bruin brood.
Tosti ham/kaas, rode pesto, ui en tomaat met wit of bruin brood.

€
€

Salade rundercarpaccio met rucola en truffelmayonaise.
Salade met geitenkaas, honing en walnoten.
Wildsalade met paté, rillette, gepocheerde peer en blauwe kaas.

€ 14,95
€ 14,95
€ 15,95

‘The Dutch Weedburger’, een veganistische burger van zeewier.
Biefstukpuntjes van Slagerij Havermans met brood of friet.
Hemelse frietjes (zoete aardappel friet met uitjes en gesmolten kaas).
Puntzak friet met mayonaise of truffelmayonaise.

€ 17,50
€ 18,50
€ 6,50
€ 3,75

€ 10,50

6,75
7,75

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

ons keukenteam staat
voor u klaar!
“ Wij maken met veel aandacht en plezier
de lekkerste gerechten voor u. Het liefst
werken we met super verse producten uit
de omgeving. We spelen ook graag in op
het seizoen en dit ziet u dan ook terug in
de gerechten. Eet smakelijk! “

DINER

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

ONZE SPECIALITEIT - HET chef’s menU
vanaf 2 personen
17:00 - 21:00
Geniet van het ‘Chef’s menu’ en van het samen delen! Wij bieden u een
bijzonder menu aan, namelijk al het lekkers van het seizoen en de streek
voor een scherpe prijs, zonder gezoek op een menukaart. Samen delen en
samen genieten. Als volledig menu voor € 39,50.

Voorgerecht
Een gevulde plank met lekkers uit het seizoen

Hoofdgerecht
Keuze voor vis, vlees of een vegetarisch hoofdgerecht

Dessert
Een plankje met zoete lekkernijen

Kindermenu
Tomatensoepje, friet met een snack en een ijsje naar keuze € 15,00
Kleine rundercarpaccio, biefstukje met friet en een ijsje naar keuze € 19,50
Wilt u liever zelf kiezen?
Of mag u vanwege dieetvoorschriften of levensovertuiging niet alles eten?
Dan kunt u op de volgende pagina uw eigen diner samenstellen.

DINER

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

VOORGERECHTEN
Plankje met voorgerechten (vanaf 2 personen)
€ 12,50
			
Tomatensoep met doopbrood						 € 7,50
Soep van het seizoen met doopbrood					
€ 7,50
Rundercarpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

€ 11,50

Geitenkaas uit de oven met walnoten en honing
Vispalet met diverse vissoorten					

€ 12,50
€ 13,50

Een half breekbrood met smeersels
Een heel breekbrood met smeersels

€ 4,00
€ 6,95

DINER

Ons eten wordt bereid in ruimtes waarin alle allergenen (ook gluten, melkproducten en noten) worden verwerkt.

Hoofdgerechten

Uw tafeldame of -heer geeft u graag toelichting waar nodig.

Vis

Een visje uit het seizoen (wisselt regelmatig)
Sliptongetjes (3 st.) van Komans vishandel, met friet

VLEES

Vleesgerecht uit het seizoen (wisselt regelmatig)			
Tournedos van Slagerij Havermans met pepersaus
Onze Kerk burger van Wagyu rundvlees (200 gr.)

VEGETARISCH

Vegetarisch gerecht uit het seizoen (wisselt regelmatig)
‘The Dutch Weedburger’, een veganistische burger van Nederlands zeewier

€ 22,50
€ 23,50

€ 22,50
€ 28,50
€ 19,50

€ 17,50
€ 17,50

*Alle vis- & vleesgerechten worden geserveerd met een groenten- en/of aardappelgarnituur

DESSERTS
Plankje met zoete lekkernijen (vanaf 2 personen)
Kaasplankje van kaas van boerderij ’t Bosch uit Made met vier soorten kaas
Koffie met zoetigheden
Koffie met zoetigheden en koffielikeurtje
Fruitsorbet van ijsboerderij Dilven 			
Chocoladesorbet van ijsboerderij Dilven 			
2 bolletjes ijs met slagroom
Brownie met chocoladeijs en slagroom

€ 9,50 p.p.
€ 10,50
€
€
€
€
€
€

5,50
7,50
8,50
8,50
3,75
7,50

NICOLE WETERINGS
Nicole Weterings draagt in onze organisatie de zorg voor al onze mensen, zowel
voor gasten alsook onze teamleden. Wij zijn supertrots op onze bijzondere
collega’s. Zij hebben een (verstandelijke) beperking en/of afstand tot de
arbeidsmarkt om wat voor reden dan ook. Iedereen verricht werkzaamheden
die bij hem of haar passen en we gaan ervoor dat iedereen met een berg
succeservaringen weer naar huis gaat. Zo kan iedereen optimaal leren, zich
waardevol en gewaardeerd voelen.
“Ik hoop van harte, dat u onze bijzondere collega’s de kans geeft te leren en te
groeien en dat u geniet van al het bijzondere moois om u heen.”

Cocktails & Gin-tonics
MET ALCOHOL
Kerk-cocktail		
Aperol spritz 			
Mojito						
						
Gin-tonic (citrus & munt)
Henderick’s - Fever Tree - komkommer

€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50
€ 7,50
€ 9,75

APERITIEVEN
ZONDER ALCOHOL

Kerk-mocktail
Mojito
Crodino
Bruisend gember siroop (gingerale met een muntblaadje en citroen)

€ 5,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50

TAFELWATER
Chaudfontaine rood - 1 liter
Chaudfontaine blauw - 1 liter

€ 5,50
€ 5,50

Karaf kraanwater - 1 liter
Karaf kraanwater - 0,5 liter

€ 4,00
€ 3,20

*Een deel van de opbrengst van ons kraanwater gaat naar Made Blue,
een stichting die zorgt voor schoon drinkwater in arme landen.

KOFFIE, THEE EN FRIS
Koffie
Cappuccino
Latte machiato					
Koffie verkeerd						
Espresso
Dubbele espresso
Latte speciaal (karamel/vanillesiroop)

€ 2,75
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,25
€ 2,75
€ 3,50
€ 4,00

Alle koffies kunnen cafeïnevrij gemaakt worden
Thee
Verse kruidenthee (vraag naar de mogelijkheden)
Warme chocomel
Luxe warme chocomel

€ 2,75
€ 3,50
€ 3,25
€ 4,25

Coca Cola (regular, zero)
Fuze tea (sparkling, green)
Chaudfontaine (rood, blauw)
Fanta (orange, cassis)
Tonic
Bitter lemon
Ginger ale
Appelsap
Tomatensap
Rivella
Sprite
Chocomel
Fristi
Verse jus d’orange
Ranja

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 1,50

LUXE KOFFIE

Kerk koffie (Kaneel likeur)					
Ierse koffie (Jameson)					
Spaanse koffie (Tia Maria)					
Franse koffie (Grand Marnier)				
Italiaanse koffie (Amaretto)
Baileys koffie
									

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

GEDISTILLEERD
Schrobbelaer
Jonge jenever
Bessen jenever
Vieux
Advocaat met slagroom
Bacardi (lemon, regular)
Malibu
Gin
Tia Maria
Grand Marnier
Amaretto
Baileys
Wodka
Cointreau
Safari
Licor 43
Campari		

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

P.S.V.
Ruby Port
Tawny Port
Witte Port
Sherry (dry, medium)
Martini wit

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

WHISKEY & COGNAC
Jameson
Johnny Walker Red Label
Jack Daniel’s
Courvoisier VS

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

wijnen

huiswijnen
Cantine due Palme Levro 		
Wit		
Italiaanse wijn uit Zuid Apulië				

glas		
€ 4,50

fles
€ 22,50

Frisse, sappige droge witte wwijn met fijn geel 		
fruit in de geur en een frisse, ronde smaak.						

chardonnay

St. kilian Zeller Grafschaft 		
Wit		
Duitse wijn uit de Mosel				

glas		
€ 4,50

fles
€ 22,50

Een aangename, lichtvoetige wijn met een vriendelijk karakter.
Voor de zoet liefhebbers.
						
riesling, müller-thurgau en elbling

Fontanet Les Terrasses
Rosé		
Franse wijn uit Languedoc-Roussillon		

glas		
€ 4,50

fles
€ 22,50

Fraaie roze getinte wijn met fris en vers rood fruit
in de geur. De smaak is vol en aromatisch, met lengte en structuur.
		
syrah, grenache

Cantine due Palme Levro
Rood		
Italiaanse wijn uit Zuid-Apulië			

glas		
€ 4,50

Helderrood van kleur en fris en fruitig van geur, met iets van kruiden.
Een soepele, doordrinkbare rode wijn met een zachte,
ronde smaak en een frisse, kruidige afdronk.

negroamaro

fles
€ 22,50

MOUSSERENDE WIJNEN
Martini Prosecco 						
De Glera druif is de smaakmaker. 		
			

fles
€ 7,50

Deze wijn is droog, fris en knapperig aromatisch.
*Let op! Een klein formaat fles (0,2l) speciaal gemaakt voor 1 persoon.

					
glera

De Pró Cava Brut					
Heerlijke Spaanse frisse mousserende wijn.		

glas
€ 5,50

fles
€ 29,50

De Sousa Champagne Tradition Brut 				
Heerlijke Franse Champagne met heldere kleuren. 		

fles
€ 49,00

Vers, sappig fruit in de neus en een
evenwichtige, zachte smaak met een milde mousse.
					
xarel·lo, macabeo, parellada

Geuren van rijpe vruchten en nuances van bloemen.
De ronde, zachte en iets zoete afdronk houdt lang en zuiver aan.

chardonnay, pinot noir, pinot meunier

DESSERT WIJNEN
Iedere maand is er een ander menu, daarom selecteren wij iedere maand een
dessertwijn die op dat moment het beste bij het menu past.
Voor ons huidige aanbod kunt u terecht bij uw gastheer / -vrouw.

nederlandse wijnen
De Linie 				
Wit		
glas
fles
Deze Nederlandse wijn tintelt van zuiverheid		
€ 6,50
€ 29,50
en doet denken aan peer, meloen, citrus en
grapefruit. Hij is sappig, licht kruidig en lekker fris.					

riesling, pinot blanc, gewurztraminer

Sint Catharinadal
		
Wit 		
Nederlandse wijn uit Oosterhout.			

		

fles
€ 29,50

Fruitaroma’s van peer, abrikoos en wat gele appel. De houtrijping is
onmiskenbaar te ruiken in de vorm van vanille. Verder geuren van
bloemenhoning en confiture van citrusfruit.

Hof van Baarle		
Wit		
		
Nederlandse wijn uit Baarle-Nassau.		
Hibernal is een afstammeling van de Riesling en geeft een frisse,
droge wijn met een aangenaam zoetje. De aroma’s van zoete,
tropische vruchten komen heel sterk naar voren.
		
hibernal

fles
€ 29,50

Sint Catharinadal
Rosé		
glas		
Nederlandse wijn uit Oosterhout.			
€ 6,50
Fruitaroma’s van framboos, aardbei en diverse andere
soorten roodfruit. Het is een volle, droge rosé met een knapperig zuurtje.

fles
€ 29,50

pinot noir, gamay

rode wijnen
Chakana Mendoza Nuna Estate			
glas		
fles
Argentijnse wijn uit de Mendoza				
€ 6,50
€ 29,50
Volle rode wijn, dieprood van kleur en met een
fraai aroma van rijp rood fruit, eikenhout, koffie en wat mint.
De smaak zet krachtig en evenwichtig in en eindigt met volle en zachte tannines. 		
				
malbec

Chateau Cap Saint-Martin Blaye		
glas		
Franse wijn uit Côtes de Bordeaux.		
€ 6,00
Een volrode bordeaux met een kruidig, licht gerijpt aroma.
De volle, soepele en ronde smaak geeft de wijn een
mooie structuur en een geurige, verfijnde afdronk.
						
merlot, cabarnet sauvignon, malbec

fles
€ 29,50

Viña Montes		
				
fles
Franse wijn uit Languedoc-Roussillon		
€ 29,50
Deze volle aromatische wijn heeft een krachtige smaak die goed in balans is met
een fijne tannine structuur. De geur is complex met fruitige invloeden van aardbei,
kersen, frambozen en zwarte bessen.
		
cabarnet sauvignon, merlot

Domaine Coudoulet 			
		
fles
Franse wijn uit Languedoc-Roussillon 		
€ 29,50
Fraaie, dieprode kleur met een krachtig, fruitig, bijna druivig aroma met
zondoorstoofde nuances. De smaak zet rond en soepel in, met lichte en zachte tannines, en eindigt aromatisch.

pinot noir

witte wijnen
Bodegas Piqueras
				
Spaanse wijn uit Almansa 				

glas		
€ 5,50

fles
€ 27,50

Castelo de Medina 			
				
Spaanse wijn uit de Rueda.			
Een zuivere, sappige, droge witte wijn. Het aroma is fris en stuivend,
met nuances van citrusfruit. De smaak zet vol, rond en
evenwichtig in. Een karaktervolle, witte wijn!
						
verdejo

fles
€ 29,50

Domaine Coudoulet 			
				
Franse wijn uit Languedoc-Roussillon 		
Bleekgele kleur en loepzuiver van geur met
tonen van peer, meloen en rijpe appel. Mooi vol en
sappig van structuur met een frisse nuance en milde finale.
					
pinot gris

fles
€ 29,50

Gemaakt van verdejo- en sauvignondruiven,
is stuivend aromatisch, loepzuiver en fris van smaak!
					
sauvignon blanc en verdejo

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te
kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos...
~moeder Theresa
			
			

ALCOHOLVRIJE WIJNEN
L’Arjolle Côtes de Thongue Zéro 		
Wit
Franse hoogwaardige alcoholvrije wijn				

glas
€ 6,00

Frisfruitig van geur met nuances van groene appel; sappig van smaak met frisse
zuren en een milde, iets zoetige, ronde afdronk.

viognier-sauvignon blanc

L’Arjolle Côtes de Thongue Zéro
Rood
		
Franse hoogwaardige alcoholvrije wijn				
Heldere kersenrode kleur, frisfruitig van geur met nuances van
aardbei en geel fruit. De smaak is soepel, sappig en fruitig in de afdronk.
Prima alcoholvrij alternatief voor lichte rode wijnen.
						
merlot - grenache

glas
€ 6,00

Toselli Spumante Mildly
Mousserend
fles
Italiaanse wijn uit Canell				
€ 24,50
Toselli Spumante is een authentieke alcoholvrije wijn, gemaakt door een van de
grootste mousserende wijnproducenten van Italië; Bosca.
Deze wijn heeft een laag alcohol percentage van 0,5 procent.

muscat

bieren

BIEREN VAN ‘T VAT
Jupiler Pilsener
alc. 5,2%
Toegankelijk en verfrissend
met een rijke moutsmaak.

Hertog Jan Pilsener alc. 5,2%
Volle smaak met een
aangenaam bittere afdronk.

Prijs per glas € 3,25

Prijs per glas € 3,50

Leffe Blond 		
Zacht, moutig en fruitig,
met tonen van vanille.

alc. 6,6%

alc. 6,5%
Leffe Bruin		
Krachtig, vol en licht
gekruid, met tonen van karamel.

Prijs per glas € 5,00

Prijs per glas € 5,00

Jopen Mooie Nel
alc. 6,5%
Vol, kruidig en met krachtige tonen
van grapefruit.

Hertog Jan Seizoensbieren
Wisselend assortiment seizoensbieren, vraag naar het aanbod.

Prijs per glas € 5,00		

Prijs per glas € 5,50		

LOKALE BIEREN
Smaakvol, wit bier uit Made

Ramses Zwaluws Nat
Weizener, die Hooge en
Lage Zwaluwe verbindt.

Prijs per glas € 4,75		

Prijs per glas € 4,75

Wittekop witte saison

alc. 6,5%

alc. 4,8%

BROUWERIJ RAMSES
Onze lokale brouwer biedt ons ieder seizoen een diverse soort bieren aan.
Vraag naar ons huidige aanbod.

BIEREN op fles
Hertog Jan Dubbel
alc. 7,3%
Rijk, moutig karakter met
zoete, warme afdronk.

Hertog Jan Tripel
alc. 8,5%
Moutig tot zoet van smaak
met een zachte bitterheid.

Prijs per kruik € 10,25 - 50cl

Prijs per kruik € 10,25 - 50cl

alc. 8,5%
Leffe Trippel 		
Stevig en verfijnd met licht
fruitige afdronk.

alc. 3,0%
Hoegaarden Rosé
Natuurlijk zoet, met het fruitige aroma van frambozen.

Prijs per glas € 6,25

Prijs per glas € 4,25

Hoegaarden Radler alc. 2,0%
Natuurlijke mix van Hoegaarden
met het sap van citrus.

Hoegaarden Wit
Zacht, licht en subtiel
gekruide citrussmaak.

Prijs per glas € 4,25		

Prijs per glas € 4,25		

alc. 4,9%

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Hoegaarden Radler alc. 0,0%
De frisse smaak van Hoegaarden
Radler, zonder alcohol.

Hertog Jan 		
alc. 0,0%
De smaak van pilsener,
maar dan zonder alcohol.

Prijs per glas € 4,25		

Prijs per glas € 3,75

Jopen non ipa		
alc. 0,3%
Vol, kruidig en met zachte tonen van
grapefruit.

Leffe Blond
Zacht, moutig en fruitig,
met tonen van vanille.

Prijs per glas € 4,25		

Prijs per glas € 4,25

alc. 0,0%

menu
bier- EN WIJN

kaart

