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Naast contant geld accepteren wij pin en creditcard van 
onderstaande maatschappijen. Hotelgasten kunnen op vertoon 

van de kamersleutel de nota laten bijboeken op de hotelrekening.



WARME DRANKEN

Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Machiato

Thee
Verse Muntthee
  geserveerd met honing en citroen
Warme Nutricia Chocomel
Warme Nutricia Chocomel met Slagroom
Koude volle melk
Koude Nutricia Chocomel

Irish Coffee (met Jameson Whiskey)
French Coffee (met Grand Marnier)
Italian Coffee (met Amaretto Disaronno)

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

€ 3,00
€ 3,50

€ 3,00
€ 3,50
€ 2,50 
€ 2,80

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50



FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Finley Bitter Lemon
Finley Tonic
Rivella
Fuze Icetea Sparkling / Green

Chaudfontaine blauw 25cl
Chaudfontaine blauw 50cl
Chaudfontaine rood 25cl
Chaudfontaine rood 50cl

Hero Druivensap
Appelsap
Tomatensap
Jus d’Orange
Verse Jus d’Orange

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50

€ 2,75
€ 5,00
€ 2,75
€ 5,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00



APERITIEVEN

Gin & Tonic

Port - Sherry - Vermouth

Bombay Sapphire / Fever Tree Tonic
Hendrick’s Gin / Fever Tree Tonic

€ 11,00
€ 11,00

Dow’s Port Tawny
Dow’s Port White

Osborne Sherry Fino
Osborne Sherry Medium Dry

Martini Bianco / Rosso / Extra Dry

Crodino

€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00



BRAND PILSENER
Brand Pilsener wordt gebrouwen 
met meer hop. Dat geeft dat onze 
Pilsener zijn unieke, krachtige 
smaak.

Tevens als Sjoes of Halfom
Alc. 5%

25 cl.  € 3,00
50 cl.  € 5,50

DUVEL
Zwaar blond, lichtzoete smaak, 
sterke hopbittere afdronk.

Alc. 8,5%33 cl.  € 4,50

LA CHOUFFE
Zwaar blond, fruitig en kruidig 
karakter.

Alc. 8%33 cl.  € 4,50

LEFFE BLOND
Blond abdijbier, fris fruitige 
smaak, zachtbittere afdronk.

Alc. 6,6%30 cl.  € 4,50

Krachtig & Blond

Brand tap bier



BRAND OUD BRUIN
Mildzoete klassieker, licht 
hopbitter met een vleugje 
caramel. Beroemd in Limburg.

Alc. 3,5%30 cl.  € 3,50

HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met 
een verfrissende en 
fruitige smaak. 

Alc. 0%30 cl.  € 3,00

AMSTEL RADLER 
0.0%
Radler 0.0%, de 
verfrissende mix van 
alcoholvrij Amstelbier met 
citroenwater. Ook met 2% 
alcohol verkrijgbaar.

Alc. 0%30 cl.  € 3,00

GRIMBERGEN DUBBEL
Abdijbier Dubbel, zoet 
karakter (caramel), bitterzoete 
afdronk

Alc. 6,5%30 cl.  € 4,50

LIEFMANS ON THE ROCKS
Sprankelend Aperobier met 
lichtrode kleur en frisse en 
intense smaak van rood fruit.

Alc. 3,8%25 cl.  € 3,80

Rijk & Donker

Fruitig & Fris

Non-Alcoholisch

LEFFE BLOND
fris fruitige smaak, 
zachtbittere afdronk.

Alc. 0%30 cl.  € 3,25



WIJNEN
Huisaperatief
Cava Castell Llord ‘Classic Brut’ Méthode 

Traditionelle. Spanje, Catalonië, 
Macabeo, Parellada, Xarel-lo

€ 35,00
€ 7,00

€ 60,00

p. glas

Castell Llord wordt gekenmerkt door zachte getoaste 
aroma’s en een mooie, met citrus gevulde finale. Heerlijk 
‘clean’ fris en gestructureerd om te drinken als aperitief of 
bij een gerecht.

Champagne
Huré Frères ‘Invitation’ Brut. 

Frankrijk Ludes, Pinot Meunier, Pinot 
Noir, Chardonnay
Lichte kleur en fijne, persistante pareling. Aroma’s van rijp 
fruit, mirabelle en tonen van toast. Evenwichtig, soepel en 
charmant. In de smaak vinden we deze aroma’s opnieuw 
terug aangevuld met wat citrus en aangename zuren.



Witte wijn
Pinot Grigio ‘Prima Alta’ 

Italië p. glas

Super mooie sappige, florale en sexy Pinot Grigio. 
Italiaanse flair ten top.

€ 25,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 5,00

Huiswijnen

La Flauta da Bartolo Rosé
Spanje p. glas

Een heerlijke rosé uit een relatief onbekende streek in 
Spanje. Campo de Borja is gelegen in het noorden van 
Spanje. Rosé op basis van Garnacha en Tempranillo. Zeer 
sappig, verfijnd en stijlvol glas rosé!

Rosé wijn

La Mia Arte Sangiovese
Toscane p. glas

‘Mia Arte’ staat voor ‘mijn kunst’. Deze cuvée is door 
Johan & Björn gemaakt in samenspraak met een bevriend 
Italiaans oenoloog. De druiven komen van een ‘organic’ 
wijngaard in het hartje van de prachtige regio Marche. 
Pure Sangiovese, duidelijk herkenbaar met aroma’s van 
rijpe kersen, rode bes, een beetje peper en een mooie 
frisse elegante afdronk.

Rode wijn



Witte wijn
Clayton Road

Chardonnay
€ 32,00
€ 6,00

€ 35,00

€ 38,00

€  40,00

p. glas

Deze uitzonderlijke Chardonnay is afkomstig van een méér 
dan 40 jaar oude wijngaard. Hierdoor ligt het rendement 
beduidend lager waardoor de wijn mooi geconcentreerd 
is. De druiven werden vergist op deels nieuw eiken vat, 
welk prachtig geïntegreerd is in de wijn. Lekker romig en 
zacht. Een karakterwijn die zonder probleem de betere tafel 
aankan. Superbe bij klassieke visgerechten alsook bij kip of 
zelfs een fazantje.

Laibach ‘The Ladybird’ Organic White
Zuid-Afrika, Stellenbosch, Chardonnay-
Viognier-Chenin Blanc
Lichte kleur en fijne, persistante pareling. Aroma’s van rijp 
fruit, mirabelle en tonen van toast. Evenwichtig, soepel en 
charmant. In de smaak vinden we deze aroma’s opnieuw 
terug aangevuld met wat citrus en aangename zuren.

Poggiotondo Vermentino
Italië, Toscane, Vermentino

Verfijnde fruitsmaak met gele pruimen en appel, maar 
tegelijk heel mineraal. Uitstekende aciditeit met een fijne 
groene en witte peperfinale. Een manifeste maaltijdwijn die 
én fruitrijp, én tegelijk fris is.

Oliver Zeter ‘Holzfass’ Viognier
Duitsland, Pfalz, Viognier

Zeer stijlvolle en gastronomische Viognier met zijn typische 
florale en aromatische aroma’s. Romig en rijk maar perfecte 
balanse door zuurtegraad en opvallende mineraliteit. Ideaal 
bij schaaldieren en mediteraans getinte visgerechten.



€ 45,00

€ 26,50
€ 4,50

€ 25,00
€ 5,00

€ 25,00Finca Besaya ‘Crianza’ 
Spanje, Rioja, Tempranillo
Diep kersenrood, mooie concentratie. In de neus rijp 
fruit met vanille aroma’s van de eiken houtlagering op de 
achtergrond. Elegante, fluwelen smaak met fijn rood fruit 
en toetsen van hout. Zachte afdronk. Ideaal bij gegrild 
rood vlees, kaas en pasta’s.

Roceno Nero d’Avola
Italië, Sicilië, Nero d’Avola p. glas

Aroma’s als zwarte bessen, rood fruit, specerijen, licht 
peperig en zachte ronde tannine. Deze Nero d’Avola blinkt 
ui in subtiliteit met de juiste finesse.

Rode wijn

Weingut Winter ‘Dittelsheim’
Duitsland, Rheinhessen, Chardonnay - 
Weissburgunder
Stefan Winter is een zeer getalenteerde wijnmaker, een 
echt aanstormend talent dat op 20 jarige leeftijd! begonnen 
is met wijn maken! De vette, complexe Chardonnay wordt 
speels geanimeerd door de fijne Pinot Blanc. Complexe wijn 
met groot ego.

Johannes Egberts,  Mainzer Domherr Kabinett   
(100cl)

Duitsland 
p.glas

Bleekgeel van kleur. Open en aromatisch met in de geur veel 
rijp wit fruit; in de smaak peer, honing, perzik en citrus. In 
de finale wat honing, met een licht zoet karakter. Heerlijk 
sappig en licht verteerbaar.



Laibach ‘The Ladybird’ Organic Red
Zuid-Afrika, Stellenbosch, Merlot – 
Cabernet Sauvignon – Petit Verdot – 
Malbec – Cabernet Franc

€ 32,00

€ 33,00

€ 38,00

€ 38,00

15 maanden op Franse eik alvorens de botteling. Intens 
donkere kleur. In de neus een mix van specerijen, fijn rood 
fruit en een tikje leder. De afdronk is lang en de tannines, 
die samen met de mooie concentratie een goede evolutie 
garanderen, zijn van de zachte aard.

Rosi Schuster Rotburger
Oostenrijk, Burgenland, Zweigelt

Volle rode wijn met in de neus kersen, kruiden en wat tabak. 
Terug kersen met cassis en bramen in de mond met lichte 
toets van ceder en vanille. Top Zweigelt!

Guidobono Barbera d’Alba DOC
Italië, Piemonte, Barbera d’Alba

Mooie, kersrode kleur. Rijp rood fruit in de neus, kers en 
aardbei. Moderne, mooi gevinifieerde Barbera met lekker 
sappige afdronk. Super bij gevogelte met morieltjes, een 
mooi kalfsgebraad met jus nature.

Garzon Tannat
Uruguay, Garzon, Tannat

Prachtig boeket van rijp rood fruit. Ook in de mond een 
ware symfonie van rijpe kers, framboos en een vleugje 
cassis. Opvallend zijn de zachte, zeer mooi geïntegreerde 
tannines, uitzonderlijk voor Tannat.



WHISKEY & COGNAC

Schotse & Ierse Whiskey
Johnnie Walker Red Label
Famous Grouse
Glenmorangie single malt
Jameson

€ 6,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 6,00

Bourbon
Jack Daniels € 8,00

Cognac
Asbach Uralt Eau de Vie
Martel ***
Rémy Martin V.S.O.P.

€ 4,50
€ 5,00
€ 7,00



GEDISTILLEERD

Binnenlands
Ketel 1 Jonge Jenever
Bessenjenever
Dujardin Vieux
Els Ingendael
Kruidenbitter Ingendael
Berenburg Sonnema
Advocaat 
Advocaat met slagroom

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50

Over de grens
Bombay Sapphire Gin
Hendrick’s Gin
Smirnoff Vodka
Bacardi witte Rum
Bacardi bruine Rum
Grappa Eau de Vie

€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00



LIKEUREN

Kruiden-, fruit- & koffie likeuren
Jägermeister
Underberg
Ricard
Cuarenta y tres - Licor 43
Limoncello
Tia Maria
Bailey’s
Ameretto Disaronno
Grand Marnier
Cointreau

€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00



BITES

Bij de borrel
Hollandse belegen kaas
Olijven gemarineerd
Bitterballen 8 stuks
Gemengde snacks 8 stuks
Kipnuggets 6 stuks
Huisgemaakte frites/patat
Mayonaise/ketchup

Regionale Limburgse kazen
 met een garnituur van snoeperijen
Antipasti to share
 verschillende mondvermaakjes
“Pain de Limbourg”
 warm brood gevuld met Val-Dieu kaas
Vegetarische snack
 wortel en komkommer met dipsaus

€ 6,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 3,50
€ 0,50

€ 15,00

€ 15,00

€ 6,50

€ 4,00



LUNCHKAART

2 Kroketten
Limburgse beenham
Belegen kaas
Carpaccio van rund met Parmezaan
Gerookte zalm en crême fraiche
Uitsmijter ham/kaas

€ 6,00 
€ 5,50
€ 5,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

woensdag t/m zondag van 12.00 u. tot 14.00 u.

Ambachtelijk bruin brood

Beefburger
 200gr. rundergehakt, spek, ui, augurk, kaas, frietjes
Tosti Monopole
  tripel tosti met spiegeleitje

€ 16,00

€ 8,00

Huis specials



Dame Blanche
  vanille ijs, chocoladesaus en slagroom
Pêche Melba
  perzik, vanille ijs, frambozensaus en slagroom
Vruchtensorbet
  sorbetijs, gemengd fruit, 
  vruchtencoulis en verse room
Apfelstrudel
 boerenroomijs, slagroom, vanillesaus
IJskoffie 
 een verfrissende crème van espresso
 vanille ijs, slagroom en karamel

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 5,00

Desserts / IJs



HISTORIE
Al veel langer dan 100 jaar 

kan Valkenburg bogen op een 

welvarende toeristenindustrie. Niet 

voor niets is in het stadje aan de Geul 

reeds in 1885 het eerste toeristisch 

informatie-kantoor ontstaan, 

dat nadien als VVV nationale en 

internationale bekendheid kreeg. 

Een groot aantal ondernemers heeft 

van meet af aan handig ingespeeld 

op de ontwikkelingen op toeristisch 

vlak. Valkenburg kent dan ook heel 

wat gelegenheden, attracties en 

logementen, die de leeftijd van de 

VVV haast evenaren. Tot de reeks 

hotels, die aan het begin van de 

vorige eeuw werden gebouwd en 

waarvan er tot op de dag van vandaag 

nog diverse bestaan, behoort ook 

ons Grand Hotel Monopole aan de 

Nieuweweg. In tegenstelling tot een 

flink aantal bedrijven was dit van 

meet af aan voorbestemd hotel te 

worden. 

Hotel Monopole is in 1906 gebouwd 

door de uit Sliedrecht afkomstige 

ingenieur Arie Hartog. Hij koos voor 

een Monte Carlo-achtig gebouw, 

dat naast een 40-tal gastenkamers 

ook de beschikking kreeg over een 

fraaie conversatie- en eetzaal. De 

exploitatie wordt tot aan 1993 door 

een Hartog ter hand genomen. In 

1993 wisselt Grand Hotel Monopole 

van eigenaar en wordt overgenomen 

door Ruud en Marleen Curvers.  

Na diverse ingrijpende en grote 

verbouwingen en renovaties is een 

Grand Hotel ontstaan, dat precies 

beantwoordt aan hun filosofie en 

inzichten. Sinds enige jaren zijn 

hun tweelingdochters Rachelle en 

Fabiola het familiebedrijf komen 

versterken.



GRAND HOTEL MONOPOLE
Nieuweweg 22   6301 ET Valkenburg aan de Geul

www.grandhotelmonopole.nl  043 6013545


