Warme

Koude
dranken

dranken
Koffie.......................................... 2.20

Pepsi cola/max

2.30

7-up

2.30

Ice tea lemon

2.40

Ice tea green

2.40

Keuze uit diverse soorten siroop

Sisi sinas

2.30

Warme chocomel.. ................... 2.75

Cassis

2.30

Warme chocomel
met slagroom. . .......................... 3.25

Tonic

2.30

Bitter lemon

2.30

Keuze uit diverse smaken

Rivella

2.30

Verse gemberof muntthee............................... 2.75

Sourcy rood

2.30

Sourcy blauw

2.30

Iets lekkers bij de koffie?
Vraag onze medewerkers
naar het actuele aanbod.

Melk

2.30

Ranja fruitmix

2.00

Cappuccino............................... 2.75
Koffie verkeerd. . ....................... 2.75
Latte Macchiato.. ................... 3.50
Latte Specials ........................ 4.00

Thee .. ......................................... 2.30

TIP

Bier
Pils van de tap (30cl). . ............... 3.30
Radler 2.0%.............................. 3.95
Gouverneur Blond.. ................. 3.95
Gouverneur Dubbel................ 3.95

Ulingsheide is geworteld binnen Rendiz.
Ulingsheide is onderdeel van Rendiz. Deze organisatie met
een sociaal hart ontwikkelt projecten waarbij commerciële-,
publieke- en zorgdiensten worden gecombineerd. Elk project
biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van
mensen die een inhaalslag willen maken op de arbeidsmarkt.
Dat betekent dat zij in een werkervaringstraject werken of
dagbesteding volgen met ervaren begeleiders. Samen zorgen
we voor de kwaliteit en de gastvrijheid voor u als gast. Als u
tevreden bent zijn wij dat zeker! Mocht u vragen hebben of
niet helemaal tevreden zijn, maak dit dan kenbaar. Dit zijn
namelijk kansen waar we van kunnen leren.

Wijn
Huiswijn wit (flesje 25 cl)

4.75

Huiswijn rood (flesje 25 cl)

4.75

Huiswijn rosé (flesje 25 cl)

4.75

Venloosch Wit.......................... 3.95
Lindeboom 0.0% . . .................. 3.25

Deze lekkere drankjes zijn
nog lekkerder in combinatie
met onze hartige snacks!

Radler 0.0%. . ............................ 3.25

TIP

Bier van het Seizoen. ........... 3.95
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Venloosch wit 0.0%................ 3.25

Waardevol genieten
Vragen? Ons team staat altijd voor u klaar.
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten
die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Waardevol genieten dat is wat we u willen laten ervaren. Hier geniet u van
leuks en lekkers verzorgd door mensen die de kans krijgen om in een veilige
omgeving tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent
tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie.

Menukaart

Lekker warm

Onze keuken is geopend van 11.30 tot 15.00 uur

Desserts

Pelgrims hapje......................................................................5.95
Klein kopje soep en een heerlijke tosti ham kaas

Brood Keuze uit bruin of wit brood
Gezond............................................................................... 8.50

Tosti ham & kaas. . ................................................................. 5.75

Twee sneden boerenbrood | bourgondische ham | kaas | sla

Twee sneden boerenbrood | bourgondische ham | kaas | slagarnituur |
tomatenketchup

Carpaccio.. ......................................................................... 10.95

Tosti van de chef. . ................................................................. 8.95

Brood Kiplekker.............................................................10.95

Boerenbrood met twee ambachtelijke kroketten...................... 8.95

Twee sneden boerenbrood | rundercarpaccio | truffelcrème |
Parmezaanse kaas | sla

TIP

Kipsesam | boerenbrood | sriracha mayonaise | sla | garnering

Van de chef. . ........................................................................ 9.95
Maandelijks speciaal door de chef zorgvuldig samengesteld,
vraag de bediening naar de keuze van de chef!

Twee bourgondische kroketten | twee sneden boerenbrood | mosterd |
roomboter | slagarnituur

Loaded frites truffle & cheese.................................................6.75

Borrel

Loaded frites kip sesam........................................................... 9.75

Mini loempia’s (8 stuks) met chilisaus............................................4.00

TIP

Boerenbrood met twee groentenkroketten.. ............................. 8.95

Soep van de dag. . ..................................................................5.95
Verse huisgemaakte soep | boerenbrood | kruidenboter

Omelet ham kaas................................................................. 8.95

Inktvisringen (10 stuks) met knoflookdip. . ........................................4.00
Bourgondische bitterballen. . ................................................. 8.50
(10 stuks)

Omelet | ham | kaas | boerenbrood | pesto | sla | garnering

Omelet Ulingsheide.. ............................................................ 8.95
Omelet | boerenbrood | kaas | pesto | rode ui

3 eieren | boerenbrood | ham | kaas | sla | garnering

TIP

Uitsmijter ham kaas............................................................... 9.50

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten
die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Limburgs zuurvlees met frites............................................... 14.75
Zuurvlees | frites | sla | garnering

Salades
Salade warme kip. . .............................................................. 13.95
Gebakken kipstukjes | sesam | woksaus | boerenbrood | sla | garnering
Rundercarpaccio | truffelcrème | Parmezaanse kaas | boerenbrood |
sla en garnering

TIP

Salade carpaccio. . .......................................................... 13.95

Salade van de chef.............................................................. 13.95
Wisselende salade passend bij het seizoen zorgvuldig door de chef samengesteld

Voor de kids
Tomatensoep........................................................................3.95
Muizenhapje met frikandel of kipnuggets met frietjes. . ..................3.95
Muizenhapje met kroket met frietjes........................................... 4.25
Warme poffertjes met roomboter portie 12 stuks........................... 5.50

In 1884
vestigden zich
voor het eerst
monniken
in het klooster.

TIP

Groentenkroket | boerenbrood | mosterd | boter | sla | garnering

Huisgemaakte tomatensoep | boerenbrood | kruidenboter

Luxe gebak van banketbakkerij Lamers

Speciaal door de chef zorgvuldig samengesteld;
vraag de bediening naar de keuze van de chef!

Frites | kipsesam | sriracha mayonaise | komkommer | gebakken ui | bosui

Tomatensoep........................................................................5.95

met slagroom........................................................................................... 2.50
met warme kersen | slagroom...................................................................... 4.10
met warme kersen | vanille ijs | slagroom.. ....................................................... 4.95

Diverse luxe gebak

Frites | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | dragon | zoetzure ui

Soep

Warme wafel

