
Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse 
kloosters in Nederland is de kerk 

bewaard. Acht kerken worden nog 
voor de eredienst gebruikt, waarvan 
de Paterskerk hier in Weert de enige 
middeleeuwse kerk is die door een 

bedelorde -de Franciscanen- sinds 1461 
nog in gebruik is.



PLATEAU DE FRÈRE JACQUES
Kloosterbrood (zuurdessembrood) met diverse soorten ham, 120 gr €  12,50
Jamón Ibérico de Bellota (Iberische varkensham - Spanje)
Prosciutto di Parma (luchtgerijpte ham uit Parma - Italië)
Jamón Serrano (rauwe serranoham 16 maanden gerijpt - Spanje)
3 verschillende soorten kaas van Frank van Kaas & Ko met kloosterbrood en stroop  € 10,50
5 verschillende soorten kaas van Frank van Kaas & Ko met kloosterbrood en stroop  €  14,00
 

FINGERFOOD
Weerter brokkelkaas met Rinse appelstroop  € 4,50 
Bordje fijn gesneden Franse salami en/of Spaanse chorizo, 100 gr € 5,50
Loeds Bitterballen 10 stuks  € 5,50
Loeds Kipnuggets 12 stuks  € 6,00
Loeds Vlammetjes 12 stuks  € 7,50
 

PAULS HOMEMADE SOEPEN
Paprikasoep met croutons € 4,50
Erwtensoep met garnituur € 4,50
 

PASTA
Tortelli Tomaten-Mozzarella € 9,50
met verse huisgemaakte pesto
Triangoloni gevuld met eekhoorntjesbrood en truffel € 9,50
in een saliebotersaus met vers geraspte Parmezaanse kaas
 

SILVERLICIOUS WINTERBARBECUE OP ZONDAG
Onbeperkt bbq € 19,50 voor volwassenen en € 14,50 voor kinderen t/m 12 jaar. € 19,50
Pulled porc van Livar varkens, klein oerhammetje, gamba’s met piri-piri kruiden, 
hertenspies met rozemarijn, gepofte aardappels, maiskolf, marshmellowspies, salades 
en sauzen.
 

KOFFIE EN WEERTER VLAAI
Koffie, thee, espresso € 2,25
Cappuccino, latte macchiato € 2,50
Warme Chocomel € 2,50
Warme Chocomel met slagroom € 3,00
Weerter Vlaai  € 3,50
 

FRISDRANK
Cola, Cola light, Sinas, 7-up, ice tea  € 2,25
Jus d’orange € 2,50
Spa blauw, Spa rood € 2,25
Glühwein € 4,00



BIEREN
Tapbier 0,20 L  € 2,25
De Brouwschuur, Patersvaetje tripel € 4,50
Het Patersvaetje bevat dire soorten mout en 3 soorten hop. De krachtige en frisse smaak 
die wordt benadrukt door de aanwezigheid van koriander is de naam Patersvaetje 
waardig!
Brouwerij de Natte Gijt, Stoute Gijt € 4,50
Een bier om van te genieten bij het haardvuur of de schaatsbaan. In de Stoute gijt proef 
je tinten van chocolade, koffie en het zweet van hardwerkende proletariërs.
1414 Ambrosius Blond bier  € 4,50
Een heerlijk goudblond bier van hoge gisting met nagisting op de fles, gebrouwen 
met viennamout, drie hopsoorten en een vleugje pure bijenhoning van de Weerter 
imkervereniging St. Ambrosius, de patroonheilige van alle imkers. 
Franziskaner Weissbier € 3,50
Weizenbier van hoge gisting met een fris en fruitig aroma. Een heerlijke fruitige smaak 
met een zachte hopbitter in de afdronk.
Achelse Kluis Trappist Blond  € 4,50
Heel lang waren er 6 officiële Trappistenbieren in de wereld, totdat men in de Achelse Kluis 
ook weer aan het brouwen sloeg. De abdij en brouwerij en de productie van Achelse Kluis 
is de kleinste van alle Trappistenbrouwers. Het Achels blond is met haar alcoholgehalte 
van 8% aan de forse kant wat de smaak een volle warmte geeft. Mooi gebalanceerd.
Achelse Kluis Trappist Bruin  € 4,50
Heel lang waren er 6 officiële Trappistenbieren in de wereld, totdat men in de Achelse 
Kluis ook weer aan het brouwen sloeg. De abdij en brouwerij productie van Achelse Kluis 
is de kleinste van alle Trappistenbrouwers. De bruin of dubbel van Achel kent, net zoals 
haar blonde zusje, een alcoholgehalte van 8%. Het donkerder mout geeft een aangename 
zoetheid aan smaak en geur.
 

H2(N)0 - NO WATER PLEASE
Mojito  € 6,50
Bacardi rum, rietsuiker, munt, limoen en bruiswater
Gin Tonic  € 6,50
Jeneverbessen
Lemon Fizz  € 5,50
Prosecco en Limoncello
 



IL LETERB WIJNEN VAN ROLFZ-WIJNHANDEL 

Masseria Pietrosa Negroamaro 2014
De wijn heeft een intens aroma van klein rood en zwart fruit, specerijen en tijm. De aan-
zet is vol, gevolgd door een lange, zwoele afdronk. Heerlijke wijn om te combineren bij 
gerechten rood vlees, wit vlees en gevogelte, stoofgerechten en rijpe kazen. Eveneens een 
allemansvriend voor vele gelegenheden. Voor paters en burgers. Soossers en schaatsers, 
en idem dito voor schapen en lammeren in alle kleuren.

Piersanti verdicchio 311 2014
Uit de Marken komt deze verdicchio, die net dat tikje meer heeft dan de andere. Rijk, 
mondvullend, klein bittertje. Deze “311” is vernoemd naar de hoogte van de wijngaard,  
311 meter boven zeeniveau. Helder gele kleur met een lichtgroene en gouden schijn. 
Delicaat, sterk en fris boeket van vers fruit. Frisse krachtige, aanhoudende en evenwichtige 
smaak. 

Butussi Pinot Grigio 2013
In het Noordoosten van Italië vindt men het gebied; Friuli Colli Orientali. De Pinot Grigio 
in deze streek wordt op een typische manier gemaakt. De schillen worden heel even mee 
vergist, wat de wijn een beetje een koper-kleurig schijn geeft. Na enkele jaren zou het zelfs 
voor rosé kunnen doorgaan. Fijne hints van citroen, groene appel en bloesem, “Crispy”, 
lekker licht, droog, maar toch ook veel stille kracht.

McManis Chardonnay USA 2013
Echt een vette “Chardonnay” uit Californië. “Rubens” type, maar ook weer elegantie en 
mooi fruit. “Lekker, wat donker van kleur en hij blijft heerlijk lang hangen.” Hetgeen in dit 
geval een compliment betekent.

BepiN de Eto millisimato 2014
De ene Prosecco is de andere niet: BepiN De Eto Millisimato is top. Ettore Cheschin is de 
man hierachter. U kent misschien de “Gucci” ‘Ananas’ fles. Deze is niet alleen mooi van 
buiten, maar ook smaakvol van binnen. Lengte, mooie kleur, fijne mousse. Feestje.

San Salvatore, Paestum Aglianico Jungano 2013
Deze wijn gemaakt van de autochtone druif uit Campania, is rijk, vol en lekker lang lekker. 
Smaak en aroma’s van donkere rijpe wilde bramen, vijgen en pruimen. Producent zit in het 
hart van het Mozzarella-gebied, vandaar de waterbuffel op het etiket.

Avignonesi, Vino Nobile de Montepulciano 2012
Eigendom sedert 2009 van de Belgische Virginie Saverys, van de bekende rederij Compagnie 
Maritime. Bio dynamische wijnproductie ook voor deze wijn, die mag doorgaan als hun 
parade paardje van klasse en verfijning. 100% Sangiovese druiven, met 12 maanden 
barrique (kleine vaten) en 6 maanden grote houtvaten zijn de wieg na de geboorte van het 
overheerlijke vergiste druivensap. Toscane in optima forma.

 Glas € 4,00
 Fles € 21,00

 Glas € 4,00
 Fles € 21,00

 Fles € 26,00

 Fles € 26,00

 Fles € 27,00

 Fles € 29,00

 Fles € 35,00


