
DINER Vanaf 17:00 tot 20:30 uur 

Gerechten met dit logo  

zijn  vegetarisch  

Gerechten met dit logo worden  

op verzoek  vegetarisch bereid  

Gerechten met dit logo worden  

op verzoek glutenvrij bereid 

Gerechten met dit logo worden  

op verzoek lactosevrij bereid  

SOEPEN 

Huisgemaakte tomatensoep| croutons| room| 

room| pesto| kloosterbrood & roomboter 

5,25 

Soep van de dag| vers en seizoensgebonden| 

seizoensgebonden| kloosterbrood & roomboter 

roomboter 

5,25 

Boerenbrood|  

roomboter & tapenade 

4,50 

VOORGERECHTEN 

Gambasalade| zoetzure garnituren| 

kerriemayonaise  

11,00 

Gerookte rib-eye| gemarineerde groene 

asperge| aardappelsalade       

10,50 

Gebakken mosselen| groene kruiden|  

ui & knoflook| ravigottesaus    

8,50 

Koude bitterballetjes van geitenkaas| 

hazelnoot| honingmosterd  

9,50 

HEEFT U DIEETWENSEN OF EEN ALLERGIE?  

Laat het ons weten, wij kunnen u advies geven  
over onze gerechten. 

HOOFDGERECHTEN 

Surf & Turf| kogelbiefstuk| gamba’s| 

grillgroenten| bearnaisesaus   

23,50 

Oosterse kip spies| wokgroenten|  

curry-kokossaus| kroepoek   

17,00 

Warm gerookte zalmfilet| gestoofde verse 

groenten| dillesaus  

21,50 

Spinazie-ricotta| frittata| grillgroenten| 

paprikasaus  

16,50 

VOOR DE KLEINE BROEDERS 

Dievenbord| pik mee met je ouders  0,00 

Frites met frikandel, kroket of kipnuggets| 

kipnuggets| appelmoes| mayonaise| tomaat 

tomaat en komkommer 

6,50 

Pannenkoek| poedersuiker| stroop  5,00 

Kinderbeker| bolletje vanille-ijs| slagroom| 

slagroom| versiering  

3,75 

DESSERTS  

Bavarois of mousse van de week| lekker 

luchtig en heerlijk vol van smaak  

7,00 

Heezer geitenkaasje uit de oven| brickdeeg| 

brickdeeg| appelstroop| pecannoten 

8,50 

Dame Blanche| 3 bollen vanille-ijs| 

chocoladesaus| slagroom  

6,50 

Romanoff parfait| aardbeien|  

kletskop van mint 

7,50 

Wisselende weekspecials  

 

Heerlijk vers  

&  

Seizoensgebonden 

 

Zie onze krijtborden  

om te zien wat onze chefs  

deze week voor u in petto hebben  

 

‘DE BROEDERS’ 
VERRASSINGSMENU 
 

Onze chefs nemen u mee op een culinaire 

verrassingsreis. Op voorhand geeft u, uw 

dieetwensen en/of allergieën aan ons door. 

Hierna gaat onze  keukenbrigade voor u aan de 

slag om met passie een heerlijk 3-, 4- of 5  

menu gangen te bereiden.  
 

3 gangen  29,50 

4 gangen  39,50 

5 gangen  49,50  
 

Het ‘De Broeders’ verrassingsmenu kunt u alleen 

per gezelschap reserveren. 
 

Bovenstaande menu‘s zijn eventueel uit te 

breiden met een heerlijke verfrissing voor 5,50. 
 

Maak het ‘De Broeders’ verrassingsmenu 

compleet met een bijpassend wijnarrangement.  
 

3 gangen   13,50  

4 gangen  17,50 

5 gangen  22,50 

BENT U EEN KLEINE ETER?  

Bestel dan een halve portie van onze voor-,  hoofd-,  
en nagerechten voor de helft van de prijs!  


