
In OAK bewegen we vooral in de kairos-tijd 

Een tijd die ligt als een gelegen-heid 

In kamers en vergaderzalen als ruimtes om te verdiepen 

In zalen om gul en feestelijk samen te zijn 

In kamers als pleisterplek voor haperende mensen 

In het midden een ruimte als stilteplek 

En aan de overkant een duurzame werkplek. 

www.deoudeabdij.be

Desserts: 

Trifle met mascarpone, bosvruchten,  
crumble en frambozencoulis	 6,00


Pannenkoek (2st) met suiker of siroop 	 6,50

Pannenkoek Mikado (2st)  	 8,50 
(met bolletje ijs. en warme chocoladesaus)


Roomijs:


Coupe Dame Blanche	 7,90

Coupe Brésilienne	 7,90

Coupe Advocaat	 8,50

Coupe Banana Split	 9,00

Coupe Café Glacé	 8,50

Coupe vanille of mokka of chocolade	 7,00


Kinderijsje	 4,50


Aperitief & snacks: 

Portie bitterballen	 7,00

Gefrituurde lenterolletjes (veggie)	 6,50

Portie kaas / salami	 6,50

Bordje met bruchetta’s, 	
huisbereide tapenade en aïoli	 7,00

Nachos met kaassaus uit de oven	 8,00 

Croque-monsieur (enkel/dubbel) 7,50/9,50

Croque-madame (enkel/dubbel)	8,50 /11,00

Veggie croque met mozarella-

tomaat (enkel/dubbel) 	 7,00/9,00


Salades: 

Salade De Oude Abdij (aanrader!)	 19,00

Slaatje met gegrilde kip & scampi	 17,00

Salade met geitenkaas, spekjes,  
appel en rozijntjes	 16,00


Supplementen:


Brood	 2,00

Frietjes/kroketjes	 4,50

Mayo/Ketchup	 1,00


Slagroom	 1,00

Stoelen  en tafels 

Willen jou laten proeven  

van een tijd die 

zit en ligt  

 

Hier ademt niet 

de kronos-tijd die loopt, snelt, springt en tikt. 

Maar wel 

de cyclus-tijd die groeit en sterft en weer begint 

de kairos-tijd die zoekt en wacht en ligt .

Brasserie & 
terraskaart

In al onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen.
 
Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 11u.30 tot 21u. 
en zondag van 11u.30 tot 20u.
Keuken stopt 1 uur voor sluitingstijd.  

Wie meer info wel over feestmogelijkheden of 
seminariemogelijkheden, kan aan de bediening een 
brochure vragen.  Het terras is een coproduktie van de 
Oude Abdij en Flying Chefs, catering & feestverzorging.

Om slimmer te worden moeten we 
begrijpen op welke manier we dom zijn.  
( Julian Baggini in ‘Een kleine geschiedenis van de 
waarheid’ pag. 82)



Wat is het beste moment om een boom te planten? 
Twintig jaar geleden? Wat is het op één na beste 
moment? Nu. (Richard Powers uit ‘Tot in de hemel’ pag 53) 

Bieren: 

Van’t Vat:  
Primus Pils	 2,40

Keizer Karel 	 3,50

Kriek Boon	 3,20


Op fles 
Primus 0%	 2,50

Super 8 Blanche	 3,20

Super 8 Flandrien	 3,20


Tongerlo blond	 3,50

Tongerlo bruin	 3,50

Tongerlo Prior	 4,00


Westmalle Tripel / Trappist	 4,00

Tripel Karmeliet 	 4,00

Duvel 	 4,00

Keizer Karel Rood	 4,00

Omer 	 4,00

Cornet 	 4,00

Rodenbach	 3,20


Aperitief: 

Glas Cava 	 6,00

Non-alcoholische “Mango-Mojito”	 6,00


Gin&Tonics 
Bombay Saphire Gin & Fever Tree tonic	 11,00

Mare Gin & Fever Tree tonic	 12,50

 
Aperol Spritz  
(Aperol, Prosecco, bruiswater) 	 10,00

Rode porto / Witte porto / Sherry	 4,50

Ricard 	 5,50 
Martini Bianco / Martini Rosso	 5,50	 

Campari	 6,00

Frisdranken: 

Pepsi cola	 	 	 	 2,30

Pepsi Max cola	 	 	 2,30

Ice-tea		 	 	 	 2,30

Tonic	 	 	 	 	 2,30

Agrum		 	 	 	 2,40

Cécémel	 	 	 	 2,40

Looza orange	 	 	 	 2,40	 

Looza Ace 	 	 	 	 2,40


Bruisend water	 	 	 2,20

Mineraalwater		 	 	 2,20

1l fles water	 	 	 	 8,00


Home-made Ice Tea	 	 	 3,20

(op basis van vlierbloesem en groene thee) 

Wijnen: 

Per glas: wit/rood/rosé	 4,00


Per fles huiswijn wit/rood/rosé: 

Zuid-Afrika: Cape Bridge                        20,00	 


Warme dranken: 

Koffie espresso	 2,50

Verwenkoffie	 5,00

Koffie decafiné	 2,50

Cappucino melkschuim  
of slagroom	 3,10

Caffé Latté	 3,00

Latté Machiato	 3,40

Warme chocolademelk	 3,20


Irish coffee 	 7,50

Italian coffee 	 7,50


Supplement slagroom	 0,50


Thee (zwarte thee / rooibos /

rozenbottel / earl grey/groene)	 2,50

Verse muntthee	 3,50

Thee met verse gember & citroengras 	 4,00

Voorgerechten: 

Dagsoepje met brood	 	 5,50

Gerookte zalm met brood	 	 11,50

Huisbereide kaaskroketjes 	 	 10,00

Huisbereide garnaalkroketjes	 	 12,00

Duo van kaas- en garnaalkroket	 	 11,00


Hoofdgerechten: 

Spaghetti Bolognaise		 	 	 12,50

Spaghetti Carbonara	 	 	 	 12,50


Lasagne bolognaise	 	 	 	 14,00

Vegetarische lasagne		 	 	 14,00


Al onze pasta’s, behalve de lasagne, zijn 
eveneens glutenvrij te verkrijgen! Gelieve dit te 
vermelden bij uw bestelling. 

Balletjes met krieken en brood	 	 15,00

Balletjes in verse tomatensaus met brood	 15,00

Konigingehapje met slaatje en 

frietjes of kroketjes 	 	 	 	 17,50

Vlaamse stoverij bereid met  
Keizer Karel bier	 	 	 	 17,50

Vispannetje met aardappelpuree	 	 18,50


Kinderen:


Kids spaghetti bolognaise of  
verse tomatensaus 	 	 	 	 8,00

Fishsticks met rijst of puree	 	 	 7,00

Mini hamburger met frietjes	 	 	 7,00

Niet elke ontmoeting kan een leven een nieuwe 
wending geven. Sommige gesprekjes zijn 
gewoon een vriendelijke uitwisseling van adem. 
(Michel Faber in ‘Het boek van wonderlijke nieuwe 
dingen’ pag. 28)

We zijn geneigd om over waarheden te 
denken als waren het steentjes: hard, 
onveranderlijk, duidelijk gedefinieerd, 

verzameld in onze geest alsof dat een soort 
rotstuin is. In werkelijkheid is de waarheid 
meer zoals een echte tuin: een organisch 

holistisch systeem waar alles met alles 
verband houdt. Sommige bestanddelen zijn 

zo goed als permanent, terwijl andere 
groeien, veranderen of afsterven. En net als 

een tuin moet de waarheid verzorgd worden 
anders raakt ze overwoekerd door het 
onkruid van verhalen misvattingen en 

leugens. (Julian Baggini in ‘Een kleine geschiedenis 
van de waarheid’ pag. 81)


