
DINER Vanaf 17:00 tot 20:30 uur 

Deze gerechten 

zijn  vegetarisch  

Deze gerechten worden op verzoek  

vegetarisch bereid  

Deze gerechten worden op verzoek 

glutenvrij bereid 

Deze gerechten worden op verzoek 

lactosevrij bereid 

SOEPEN 

Huisgemaakte tomatensoep| croutons| pesto| 

kloosterbrood & roomboterj 

5,75 

Soep van de dag| vers en seizoensgebonden| 

kloosterbrood & roomboterklm 

5,75 

Boerenbrood| roomboter & tapenadejlm 

tapenadejlm 

4,50 

VOORGERECHTEN 

Vismousse| zalm| garnalenbitterbal| 

rodekoolzoetzuur| mosterd-dilledressinglm   

11,00 

Gerookte rib-eye| tomatensalsa| rucola| 

pijnboompittenlm      

10,50 

Gebakken bospaddestoelen| kruidenboter| 

Grana Padano| herfstsaladejlm    

8,50 

Lauwwarme geitenkaasballetjes| hazelnoot| 

salade| honing-mosterddressingj 

9,50 

HEEFT U DIEETWENSEN OF EEN ALLERGIE?  

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

HOOFDGERECHTEN 

Oosterse kipspies| wokgroenten|  

pinda- kokossaus| kroepoeklm 

16,50 

Gebakken zalmfilet| grove ratatouille|  

bearnaisesauslm 

17,50 

Kogelbiefstuk| seizoensgroenten| 

uiencompote| jus met gerookte knoflooklm 

23,50 

Varkenshaasmedaillons| seizoensgroenten| 

paddestoelensauslm  

18,50 

Hertenstoverij| puree| spruitjes| stoofpeertje 19,50 

Hartige wafeltjes| pastinaak| wortel| flageolets| 

tomatensaus| grillgroentenjl 

16,50 

VOOR DE KLEINE BROEDERS 

Dievenbord| pik mee met je ouders  0,00 

Frites met frikandel, kroket of kaassoufflé| 

kaassoufflé| appelmoes| mayonaise| tomaat 

tomaat en komkommer 

6,50 

Pannenkoek| poedersuiker| stroopj  5,00 

Kinderbeker| bolletje vanille-ijs| slagroom| 

slagroom| versieringj  

3,75 

DESSERTS  

Cheesecake| vruchtengeleij 7,50 

Bastogneparfait| mandarijnensausj 7,00 

Dame Blanche| 3 bollen vanille-ijs| 

chocoladesaus| slagroomjl 

6,50 

Hollandse kaasplank| appelstroop| 

kletzenbroodjl 

9,50 

Wisselende weekspecials  

 

Heerlijk vers  

&  

Seizoensgebonden 

 

Zie onze krijtborden  

om te zien wat onze chefs  

deze week voor u in petto hebben  

 

‘DE BROEDERS’ 

VERRASSINGSMENUklm 
 

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  

gangen menu te bereiden.  
 

 

3 gangen  29,50 

4 gangen  39,50 

5 gangen  45,00  
 

 

Bovenstaande menu‘s zijn eventueel uit te 

breiden met een heerlijke verfrissing voor 4,95. 
 

 

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!  

j k l m 


