
DINER vanaf 17:00 tot 20:30 uur

Gerechten met een 
groen blaadje zijn 
vegetarisch

VOORGERECHTEN
Visterrine| zalm|makreel | rivierkreeft|  
rode mul| voorjaarssalade 

€ 10,50

Torentje van Noorse garnalen| sjalot| 
Jonagold appel| kerrymayonaise

€ 8,00

Salade Heezer geitenkaas| pecannoten|  
truffelhoning

€ 10,50

Gerookte eendenborst| citrusdressing| 
gemarineerde ananas

€ 9,00

Carpaccio|rucola| Grana Padano| 
zongedroogde tomaatjes|truffelmayonaise

€ 10,00

SOEPEN
Huisgemaakte tomatensoep| croûtons| 
room| pesto| kloosterbrood & roomboter 

€ 5,25

Soep van de dag| vers en seizoensgebonden|
kloosterbrood & roomboter | 

€ 5,25

Kloosterbrood| roomboter & tapenade € 4,50

VOOR DE KLEINE BROEDERS
Halve portie van de gerechten (tot 10 jaar) ½ prijs

Frites met frikandel, kroket of kipnuggets| 
appelmoes| mayonaise| 
tomaat en komkommer

€ 6,50

Pannenkoek| poedersuiker| stroop € 5,00

Dierenbeker| een bolletje vanille-ijs| 
slagroom| versiering

€ 3,75

HOOFDGERECHTEN
Lamsstoverij|gegrild lamsworstje|
seizoensgroenten| aardappelwedges

€ 17,50

Wrap gevuld met pulled chicken| knapperige 
salade| bbq-salsa saus| krulfrites 

€ 16,50

Gebakken ossenhaaspuntjes|  
cognacsaus| grillgroenten

€ 21,95

Groentenquiche| groentenmix met saus van 
zongedroogde tomaatjes| seizoenssalade

€ 16,50

Papillot van roodbaarsfilet| 
gegrilde groenten| garnalenrisotto

€ 19,00

Spies van varkenshaas| wokgroenten| 
satésaus| kroepoek 

€ 17,50

Gegrilde hamburger uit eigen keuken| 
tomatensalsa| koolsalade

€ 15,50

Gebakken zalmfilet| bearnaise saus| 
seizoensgroenten

€ 17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites, huisgemaakte 
mayonaise en salade. 

DESSERTS
Grand dessert ‘De Broeders’| een verrassende 
compositie van tongstrelende heerlijkheden

€ 8,50

Pavlova merengue| aardbeiensorbet|
rood fruit

€ 7,00

Witte chocolade mousse| koffiecaramel| 
tuille

€ 7,50

Dame blanche| drie bollen vanille-ijs| 
chocoladesaus| slagroom

€ 6,50

Kaasplankje | geitenkaas| fenegriek| 
Pas de Bleu|oude kaas| kletzenbrood

€ 8,50

3- OF 4 GANGEN WEEKMENU 
Zie onze krijtborden om te zien wat onze 
chefs deze week voor u in petto hebben! 

3-gangenmenu                                     € 23,50
4-gangenmenu                                     € 27,50 

HEEFT U SPECIALE DIEETWENSEN OF EEN ALLERGIE? 
Laat het ons weten. Wij adviseren u graag! 

GEBROEDERLIJKE PLANKJES
OM (H)EERLIJK SAMEN TE DELEN! 
Moeite met kiezen? Bij onze voor-, hoofd- en 
nagerechtplankjes hoeft dat niet. Wij 
maken speciaal voor u een selectie uit onze 
voor-, hoofd en/of nagerechten. 

Voorgerecht voor twee                 € 21,50
Hoofdgerecht voor twee               € 37,50 
Nagerecht voor twee                € 17,00


