
 
 
  
   

Welkom in Wijnhuis ‘De Blauwe Camer’ 

Samen delen in ontmoeting 

Gedreven door onze culinaire roeping presenteren wij u onze menukaart, 
waarin groenten en kruiden uit onze moestuin een hoofdrol spelen. 

Bij de zusters aan tafel 
 

Een menu dat past bij de levensstijl van de zusters; eenvoud en rust op het bord. 
Kleine gerechten, vol passie gemaakt met producten van het seizoen die nu in 

onze moestuin voorhanden zijn. 
 

Drie-zes gangen | € 10,- per gang 

 

 

 Kloostermenu 

Een dagelijks wisselend twee gangen menu aan tafel verteld.  

Voor- & hoofdgerecht | €24,- 

Sinds 1647 beheren de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal de landerijen rondom hun 
kloostergebouwen. Waar vroeger de koeien graasden en tot in 2015 nog mais verbouwd werd, 

is nu een wijngaard van 7,5 hectare gerealiseerd. 
 

De oude koeienstal is verbouwd tot wijnhuis annex restaurant. Hier rijpt de wijn en u bent er een 
graag geziene gast voor koffie, lunches, borrels en diners. In een sobere omgeving, zoals die bij 

een klooster past, genieten van de rijpe vruchten van moeder aarde. 



 
 

 
 

 
Oesters 
Zeeuwse Creuses nr. 3       €2,75 /st. 
     

Broodgerechten  
Op roggedesem of wit vloerbrood van De Jong DELI 

 

Croque Monsieur      
Raclette | Abdijham | Relish | Huisgemaakte ketchup   €8,- 
 
Croque 'De Blauwe Camer'      
Taleggio | Paddenstoelen & truffel | Asperge | Abdijham   €9,75 
 
Oude abdijkaas   
Zuivelboerderij De Driehoek | Spek mayonaise | Zuurkool   €8,- 
 
Uitsmijter         
Drie eieren | Ham | Kaas | Spek      €8,50 
 
Roerei     
Huisgerookte zalm | Cornichons | Venkel | Badjak    €15,- 

 

Salades  

Falafel & Aubergine         

Kikkererwten | Papadum | Muntyoghurt | Komkommer    €14,- 
 
Zachtgegaarde Sukade         
Aioli  | Geroosterde tomaat | Peultjes | Aardappelkaantjes    €14,50 
 
Salade 'Riche'        
Gamba's | Eendenlever | Schaaldierenolie | Groene appel    €18,50 
 

Signatuur Gerechten 

Bisque d’Homard       
Kreeftensoep | Zeevruchten | Citroen      €9,- / €16,- 
 
Pasta Carbonara 
Pancetta | Eidooier | Parmigiano       €15,50 

 
 

Bijgerechten 

Verse frieten       
Ossenwit | Bonken | Tuinkruidenmayonaise      €4,- 
 
Sjieke frieten       
Truffelmayonaise | Parmigiano | Peterselie     €6,- 
 
St. Catharinabol       
Roomboter | Huttentut olie | Tuinkers | Komijn    €4,50 
 

 

 


