
Munsterhof; als vanouds lekker eten en drinken in hartje Roermond.

Het Munsterhof staat bekend om zijn gastvrijheid, zijn Deutsche Gemütlichkeit en 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 om een keer extra een terrasje te komen pikken tijdens een van de 

zomerdagen. Er zijn geregeld diverse muziekgezelschappen die de bezoekers trakteren 

op hun vaak verrassend mooie muziek.

Gelegen in hartje centrum aan het prachtige Munsterplein is het Munsterhof 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 kofe tijdens of na het shoppen in Roermond.

Voor bijeenkomsten met grotere groepen stellen wij een reservering op prijs.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Namens het team van het Munsterhof heten we u van harte welkom.

 Albert, Wil, René en Marion Middel  0475-33 39 81
 Munsterplein 21    info@munsterhof.nl
 6041 HE  Roermond   www.munsterhof.nl

 gratis WIFI beschikbaar
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rundercarpaccio  �14,00
gerookte zalmsalade  �14,00
gebakken scampi salade �14,00
gebakken geitenkaas salade �14,00
kip teriyaki salade  �14,00

al onze maaltijdsalades worden 
geserveerd met brood en kruidenboter.
Liever friet dan brood? 
Dat kan voor �1 euro extra.

naturel
met jam, stroop en suiker �  7,75
spek    �  8,50
appel    �  8,50
ananas    �  8,50
kaas    �  8,50
ijs en slagroom   �  7,75
kinderpannenkoek  �  6,50
pannenkoek v/h seizoen �10,00

pannenkoeken

verschillende soorten brood,
   ham, kaas, salami, 
   zoetwaren, roerei, melk,
   kofe of thee en verse jus �12,75
    

1 snee brood met ham, 
   kaas en een gebakken ei.
1 snee brood met kroket en 
   mosterd.
huzarensalade
melk, kofe of thee  �14,00

seizoenssoep   � 7,75
tomatensoep   � 6,75
goulash soep   � 6,75
uiensoep gegratineerd  � 8,00

al onze soepen worden geserveerd met 
brood en kruidenboter.

maaltijdsalades

soepen
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ontbijt Munsterhof (tot 12.00 uur)

lunch Munsterhof



ham of salami of kaas  � 5,00
ham en kaas   � 5,00
hawaï ham, kaas en ananas � 5,50
provincial met tomaat, kaas, 
ui en provinciaalse kruiden � 5,50

zalm en kruidenkaas  � 7,95
brie en pesto   � 7,95
zalm en brie   � 7,95
rucola, tomaat en mozzarella � 7,95

panini

kaas    � 5,50
gekookte achterham  � 5,50
kroket of frikandel  � 5,75
gebakken spek 
met ei en mosterdsaus   � 8,00
gezond    � 7,50
brie met honing en walnoot � 8,00
tonijnsalade   � 7,50
zalmsalade   � 7,50
gerookte zalm   � 8,00
omelet met pijnboompitten, 
rucola en truffelmayo  � 9,00
pulled pork met bbq saus � 9,00

Er is een keuze uit zachte broodjes en 
stokbroodjes, beide wit of bruin.

tostibroodje
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toast champignons en uien      � 11,00
omelet vegetarisch met brood*     � 11,00
omelet ham, kaas en champignons met brood*   � 11,25
boerenomelet met brood*      � 11,25
uitsmijter ham / kaas of spek      � 12,00
2 kroketten of frikandellen met brood*    � 11,50
pasteitje        � 11,00
kipsaté met brood*       � 14,50
zuurvlees met brood*       � 12,50
kippenragout met brood*      � 12,50
spaghetti bolognese       � 12,50
penne met gerookte zalm of scampi met knoook   � 14,50

* liever frites in plaats van brood? Dat kan + � 1,00

kroket / frikandel of kipnuggets met frites en appelmoes  �   6,75
poffertjes, 12 stuks       �   7,00
spaghetti bolognese       �   7,50

kindermenu
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lunchgerechten



pasta funghi (vega)       � 11,50
spaghetti bolognese       � 12,50
penne met gerookte zalm of scampi met knoook   � 14,50
lasagne         � 14,50

hollandse biefstuk met saus naar keuze    � 24,50
steak Munsterhof met gebakken champignons en uien   � 24,50
varkenshaasje met saus naar keuze     � 24,50
schnitzel met saus naar keuze      � 24,50

saus naar keuze: 
jägersaus, pepersaus, champignonroomsaus of gebakken champignons.

kabeljauw met mosterd of dillesaus     � 24,50
zalmlet met mosterd of dillesaus     � 24,50
mosselpannetje met div. sausen (seizoen)    � 24,50
sh & chips        � 20,00

Bij al onze hoofdgerechten heeft u als extra een keuze uit frites of 
aardappelkroketten.
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      hoofdgerechten vis

hoofdgerechten vlees

pasta’s



broodje hamburger       � 12,50
broodje hamburger speciaal
met gebakken uienringen, hamburgersaus, spiegelei en frites  � 15,50
broodje hamburger Munsterhof uit eigen keuken
met gebakken champignons, uien, salade en frites   � 15,50

frites         �  4,75
frites speciaal        �  5,00
frikandel of kroket       �  3,75
frikandel speciaal       �  4,00
kipnuggets 8 stuks       �  4,50

olijven en kaas        �  5,00
bitterballen 10 stuks       �  8,50
Kwekkeboom 
bitterballen 8 stuks       �  9,00
bittergarnituur 15 stuks      �  9,25
scampi’s met stokbrood      �10,00
kaasplankje        �10,00
stokbrood  
met kruidenboter en tapenade      �  5,50
tapasplank        �17,50
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burgers

borrelhapjes

frites en snacks



melk         �  2,75
Fristi / Chocomel       �  2,75
appelsap / apfelschorle      �  2,75
jus d’orange esje       �  2,75
jus d’orange vers geperst      �  4,50
tomatensap        �  2,75
CocaCola        �  2,75
CocaCola zero        �  2,75
Fanta, Sprite, Cassis       �  2,75
Lipton Ice Tea sparkling      �  3,00
Lipton Ice Tea green       �  3,00
Fuze Ice Tea perzik       �  3,00
Rivella         �  2,75
Bitter Lemon        �  2,75
Tonic         �  2,75
Ginger Ale        �  2,75
Chaudfontaine blauw       �  2,75
Chaudfontaine blauw       �  7,50
Chaudfontaine rood       �  2,75
Chaudfontaine rood       �  7,50

aardbei, banaan, vanille, sinaasappel, 
citroen, chocolade of caramel      �  5,75

milkshakes
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frisdrank



rood, wit en rosé  �  4,25
Martini wit en rood  �  4,25
port wit en rood  �  4,25
sherry droog en medium �  4,25
glühwein seizoen  �  4,50
Aperol spritz   �  7,50
spritzer   �  4,75
prosecco esje 0,20 liter �  5,50
Hugo    �  5,50

Els    �  3,75
Bacardi    �  4,50
Bailey’s   �  4,50
bessenjenever   �  4,00
Campari   �  4,50
Remy Martin VSOP  �  5,75
Cointreau   �  4,50
Grand Marnier   �  4,50
Jägermeister   �  3,50
Jenever jong en oud  �  3,50
Tia Maria   �  4,50
Vieux    �  3,50
Jameson   �  5,50
Johnie Walker red label �  6,50
Likeur43   �  4,75
Schrobbelér   �  3,00
Sambuca   �  4,25
Limoncello   �  4,25 
Limoncello cocktail  �  6,75

pils van het vat   �  2,95
pils halve liter   �  5,50
sjoes / halfom   �  2,95
esje maltbier   �  3,75
esje oud bruin bier  �  3,75

abdijbieren
Grimbergen
wit, blond of donker  �  4,75
Westmalle dubbel of triple �  4,75

Geuze kriek   �  4,50
Alcoholvrij witbier  �  4,50
Palm    �  4,50
Bokbier seizoen  �  4,50
Leffe blond of donker  �  4,75
Duvel    �  4,75
IPA    �  4,00
Grolsch Weizen 0,3 liter �  4,50
Grolsch Weizen halve liter �  6,00 
Erdinger Weizen halve liter �  6,00
Radler 0% / 2%   �  3,75
Liefmans   �  4,50
Desperados   �  4,50

Gordon’s Gin   �  5,50
Gordon’s Gin Royal Club tonic �  8,00
Bulldog Gin Royal Club tonic �  8,75
Slaones Gin Royal Club tonic �  8,75
Hendrick’s Gin
met Fever Tree Elderower �  9,50
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bieren 

gedistilleerd

wijn


