
DINER vanaf 17:00 tot 20:30 uur

Gerechten met een 
groen blaadje zijn 
vegetarisch

VOORGERECHTEN
Gemarineerde zalm| 
mosterd-dille dressing|voorjaarssalade| 

€ 10,50

Gemarineerde groene en witte asperges| 
aardappelsalade| LiVarham 

€ 9,50

Tomatencarpaccio|mozzarellamousse|  
rucola| basilicum  

€ 9,75

Huisgegaarde lauwwarme lamsrollade| 
salade van little gem| balsamicodressing

€ 10,50

Carpaccio| rucola | Grana Padano|
zongedroogde tomaatjes | truffelmayonaise 

€ 10,50

Heezer geitenkaas uit de oven|brickdeeg| 
groene salade| appelstroop | pecannoten

€ 10,00

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

€ 5,25

Romige aspergesoep| lente-ui|
kloosterbrood & roomboter 

€ 5,25

Kloosterbrood| roomboter & tapenade € 4,50

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

Dievenbord| pik mee met je ouders € 0,00

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

€ 6,50

Pannenkoek| poedersuiker| stroop € 5,00

Kinderbeker| een bolletje vanille-ijs| 
slagroom| versiering
#zelfmaken?durftevragen!

€ 3,75

HOOFDGERECHTEN
Mediterraans vispotje|knapperige salade|
aardappelwedges| aioli  

€ 19,50

Asperges Brabaçonne|ham|ei| 
gekookte krieltjes| botersaus

€ 18,00

Gebakken kogelbiefstuk| gerookte knoflook| 
kruidenjus| grillgroenten

€ 21,50

Spies van varkenshaas| wokgroenten| 
zoetzure saus| kroepoek

€ 17,50

Warm gerookte zalmfilet|asperges| 
choronsaus

€ 20,50

Lamsstoverij| gegrild lamsworstje| 
voorjaarsgroenten| aardappelwedges 

€ 17,50

Voorjaarsquiche|grillgroenten|
tomaten bearnaisesaus

€ 16,50

Gebakken asperges| 
lauwwarme gevogelterrine| Portsaus 

€ 18,00

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

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

€ 8,50

Merengue| mangosorbet|
saus van rood fruit 

€ 8,00

Aardbeienparfait|warme brownie € 7,50

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

€ 6,50

Heezer geitenkaas uit de oven | brickdeeg| 
appelstroop | pecannoten 

€ 8,50

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

3-gangenmenu                                     € 24,50
4-gangenmenu                                     € 28,50 

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

Gerechten met een rood 
blaadje worden op verzoek 
vegetarisch bereid 


