Munstercafé. Als vanouds lekker eten en drinken in hartje Roermond.
Het Munstercafé. Bekend om zijn gastvrijheid, zijn ligging aan het altijd
gezellige Munsterplein en natuurlijk om zijn heerlijk eten en drinken
waarbij de Munsterkerk in al haar omvang neerkijkt op het plein met
gezellige terrasjes en dito bezoekers. Een oude kerk als onderdeel van de
Munsterabdij verrezen in de vroeg dertiende eeuw met vele littekens
verworven door de eeuwen heen. De laatste was de aardbeving in 1992
waarbij de beide koortorens zwaar werden beschadigd.
Muziek als de amuse van een spannend gerecht. Tijdens de zomerdagen
vinden er diverse muzikale activiteiten plaats op de kiosk op het
Munsterplein. Een leuke gelegenheid een keer extra een terrasje te komen
pikken tijdens een van de zomerdagen. Met name op zaterdag zijn er
diverse muziekgezelschappen die de bezoekers tracteren op hun vaak
verrassend mooie muziek.
Gelegen in hartje centrum aan het prachtige Munsterplein is het
Munstercafé daarom één van de meest populaire ontmoetingsplaatsen in
Roermond. Op alle delen van de dag is het er zowel binnen als buiten
gezellig druk met gasten die genieten van een ontbijtje, lunch, diner of
gewoon een lekker kopje koﬃe tijdens of na het shoppen in Roermond.
t ziens aan het Munsterplein in

Munstercafé
lekker eten & drinken

Ontbijt
(tot 12:00 uur)
inclusief:
- verse jus d'orange en kofe/thee
- twee broodjes: ham-kaas-jam-hagelslag
- gekookt eitje

€ 9,00

Broodjes
broodje ham
broodje kaas: jong belegen/komijn/oud
broodje eiersalade
broodje let Américain: met ei-ui
broodje parmaham: pesto-pijnboompitjes
broodje gezond: ham-kaas-tomaat-komkommer-ei
broodje brie warm: gesmolten-honing-noten
broodje gerookte zalm: met dillesaus
broodje mozzarella: met tomaat-pesto

€ 5,25
€ 5,25
€ 5,75
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 7,75
€ 7,75
€ 6,75

Tosti's
tosti ham/kaas
tosti mozzarella: tomaat-pesto-basilicum
tosti zalm/geitenkaas
tosti Hawaï

€ 4,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,25

Panini’s
panini met mozzarella-tomaat-pesto
panini met verse tonijn-ui-tomaat-kappertjes-kaas
panini met gerookte zalm en kruidenkaas

€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

Sandwiches
sandwich kip: kip-bacon-kerriesaus-amandelschaafsel
sandwich vis: gerookte zalm-crab-dillesaus
sandwich Munstercafé

€ 7,75
€ 7,75
€ 8,75

met komijnenkaas-bacon-salami-ei-mosterdsaus

Munstercafé
lekker eten & drinken

Salades
salade gebakken geitenkaas:
geitenkaas met een krokant korstje en overgoten met honing
salade nicoise: met vers gebakken tonijn
vis salade: met verschillende soorten gebakken vis
Ceasar salad: met kip-ui-croutons-parmazaanse kaas-spekjes
salade beef Teriyaki: biefreepjes, afgeblust met Teriyaki saus

€12,75
€12,75
€12,75
€12,75
€12,75

Soepen
gegratineerde uiensoep
Italiaanse tomatensoep
bouillabaisse: met rouille en toast

€ 6,75
€ 6,75
€ 8,75

Warme lunch
pasteitje kip/chamignons
twaalf uurtje: brood, ham/kaas met soep en kroket
uitsmijter ham/kaas
uitsmijter Munstercafé: ham-kaas-bacon-huzarensalade
omelet ham/kaas
2 van Dobbenkroketten: met brood en Limburgse mosterd
2 van Dobbenkroketten: met frites en Limburgse mosterd
Toast kip-champignons-spekjes
Spaghetti Bolognese
Spagetti olio: met knoook, rode pepertjes en zongedroogde tomaten
Spagetti met rucola en scampi’s in roomsaus
Mexican wrap
Limburgs zuurvlees: met grof brood
Limburgs zuurvlees: met frites

€ 8,75
€ 9,75
€ 9,75
€10,75
€ 9,75
€ 9,75
€10,75
€10,75
€ 9,75
€ 9,75
€12,95
€ 9,75
€11,50
€12,75

hamburger Munstercafé

€11,50

huisgemaakte burger met kaas-spek-ui-ei-tomaat en brood

hamburger Munstercafé

€12,75

huisgemaakte burger met kaas-spek-ui-ei-tomaat en frites
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Voorgerechten
rundercarpaccio:
€ 12,75
pesto-rucola-pijnboompitten en parmezaanse kaas
anti-pasti:
€ 12,75
variatie rauwe ham, chorizo, salami, parmezaanse kaas en knoookbrood
gerookte zalm: met dillesaus, salade en toast
€ 12,75
salade tomaat/mozzarella: met balsamicoglacé en rucola
€ 9,75
Hoofdgerechten
Balinese kipspies: met brood/frites/kroepoek/satésaus/atjar
zalmlet: met beurre blanc op pasta
sh & chips
scampi’s: in pernodsaus met pasta
mosselpannetje: met frites en diverse sausen
varkenshaasje: met champignon roomsaus, Stroganoffsaus of pepersaus
biefstuk: met champignon roomsaus, pepersaus of Stroganoffsaus
tournedos: met pepersaus, Stroganoffsaus of champignon roomsaus
schnitzel: met pepersaus, Stroganoffsaus of champignon roomsaus
vegetarische groentewrap

€ 17,00
€ 19,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 22,50
€ 20,00
€ 20,00
€ 22,50
€ 19,00
€ 19,00

alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade.

Pannenkoeken
pannenkoek naturel
pannenkoek spek
pannenkoek Hawaï
pannenkoek appel
pannenkoek Munstercafé: spek-champignons-ui-prei
pannenkoek vanille ijs
pannenkoek warme kersen
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€
€
€
€
€
€
€

7,25
9,25
9,75
8,25
9,75
8,75
8,75

Borrelgarnituur
borrelgarnituur: 12 gefrituurde snacks
portie bitterballen: bourgondische bitterbal
La Trappe Quadrupel: 6 stuks
kaasplankje: met diverse soorten kaas met brood
tapasplankje: met diverse soorten lekkernijen en brood
mandje met brood: met kruidenboter en tapenade
portie kaasblokjes + olijven

€ 6,75
€ 7,75
€ 5,25
€ 9,75
€12,75
€ 5,25
€ 6,75

IJscoupes
Dame Blanche

€ 7,75

met 3 bolletjes vanille ijs, met chocolade saus en slagroom

coupe noten

€ 7,75

chocolade ijs met noten ijs, noten en slagroom

coupe sorbet

€ 8,75

3 bolletjes sorbet ijs vers fruit

coupe yoghurt

€ 8,75

yoghurt ijs met bosvruchten saus en verse bosvruchten

coupe aardbeien (seizoen)

€ 9,75

verse aardbeien met vanille ijs en slagroom

kinder coupe

€ 5,75

2 bolletjes vanille ijs met slagroom

milkshakes
diverse smaken

€ 4,75
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Kindermenu
kinderschnitzel: met frites-appelmoes-groente

€ 7,75

kipspies: met frites-appelmoes-groente

€ 7,75

kinderpannenkoek

€ 5,25

spaghetti Bolognese

€ 6,75

Last van allergie? Meld het ons. Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.
Onze medewerkers helpen u graag met het vinden van een passende oplossing.
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Kofe en gebak
Blanche Dael kofe
kofe verkeerd
cappuccino
espresso
dubbele espresso
latte Macchiato
latte Macchiato Corretto (diverse smaken)
Blanche Dael thee
thee met verse muntbladeren en honing

€ 2,25
€ 2,70
€ 2,45
€ 2,25
€ 3,50
€ 3,20
€ 3,30
€ 2,25
€ 3,40

warme chocomel
warme chocomel met slagroom

€ 2,75
€ 3,25

Irish Coffee
Bailey’s Coffee
French Coffee
Italian Coffee
Spanish Coffee
Munstercafé Coffee

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00

Limburgse vlaai
Luxe vlaai
Christoffel gebakje
wafel met poedersuiker en slagroom
wafel met warme kersen en slagroom
wafel met vers fruit en slagroom
wafel met aardbeien en slagroom
wafel met vanille ijs en slagroom

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
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Fris
Coca Cola/light/zero
Fanta/Sprite
Lipton Ice tea
Cassis/tonic/bitter lemon
Chaudfontaine/rood/blauw
Crystal Clear
Rivella
Dubbelfris appel/perzik

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,85
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Sap
vers geperste jus d’orange
jus d’orange
tomatensap
appelsap

€ 3,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

Melk
volle melk
Chocomel
Fristi
milkshakes, diverse smaken

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 4,75

Bier
Alfa Edel pils van het vat (0,25)
Alfa Edel pils van het vat (0,50)
Grimbergen Dubbel van het vat

€ 2,40
€ 4,60
€ 3,00

wisseltap; vraag naar onze seizoensbieren

Kriek Max / Rosé Max MOI glas
Texels Skuumkoppe
Omer traditional blond
Cornet
La Trappe blond
La Trappe Tripel
La Trappe Isid’or
La Trappe witte Trappist
Erdinger weissbier
Bavaria 2% Radler lemon
Bavaria 0% original
Bavaria wit
Bavaria 0% Radler lemon
Corona

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,70
€ 3,80
€ 3,80
€ 3,50
€ 5,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,75

Wijnen van het huis
wit droog, Chardonnay
wit droog, Pinot Blanc
wit zoet
rosé
rood
Aperol Spritz
wijnen per es

€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 4,10
€ 5,50
€18,50

Likeur en aperitief
Campari
Pernod
Wodka
Bacardi rum
Bacardi Razz
Martini bianco
Martini rosso
Port rood/wit
Sherry medium/dry
Cointreau
Grand Marnier
Tia Maria
Amaretto
Baileys
Sambuca
Licor 43
Coebergh
Frangelico
Jägermeister
jonge jenever
oude jenever
Els

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Cognac en whisky
Remy Martin V.S.O.P.
Calvados
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Jameson

€ 7,50
€ 6,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
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Munstercafé
lekker eten & drinken
Munsterplein 17
6041 HE Roermond
telefoon: 0475-575562
mail: info@munstercafe.nl

alle genoemde prijzen in deze kaart zijn inclusief btw

Last van allergie? Meld het ons. Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.
Onze medewerkers helpen u graag met het vinden van een passende oplossing.

