
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 & roomboter kl

6,00

Soep van het seizoen | kloosterbrood & roomboter 
klm

6,00

VOORGERECHTEN

Salade gebakken paddenstoelen | pancetta | 
balsamicoklm

11,50

Wild en gevogelte | uienchutney | salade | gegrilde
brioche

12,50

Carpaccio Kempisch Rund | Grana Padano | rucola | 
zontomaatjes | pijnboompitten | truffelmayo lm

11,00

Zweedse wrap | makreelmousse | venkelsalade | 
honing-dillesaus m

10,50

HEEFT U DIEETWENSEN OF EEN ALLERGIE? 

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

HOOFDGERECHTEN

Varkenshaas | wokgroenten | ‘Eigen’ pinda-kokossaus 
& atjar tjampoerlm

21,50

Fish&Chips | krokante tongfilet | koolsalade | 
remoulade lm

22,50

Kogelbiefstuk | stoofgroenten | paddenstoelensaus 
lm

26,50

Reuze ravioli | spinazie & ricotta | gegrilde groenten | 
tomaten-pompoensaus | Grana Padanoj

(Hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade, verse 
frites en huisgemaakte mayonaise)

20,00

VOOR DE KLEINE BROEDERS

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

7,50

Pannenkoek | poedersuiker | stroop j 6,00

Kinderbeker | bolletje vanille-ijs | slagroom | 
versiering j

4,00

DESSERTS 

Bastogne parfait | cassissaus jlm 8,50

Dame Blanche | 3 bollen vanille-ijs | chocoladesaus | 
slagroom jl

7,50

Ossekop camembert | druiven en noten | 
appelstroop | kletzenbroodjl

12,50

Wisselende weekspecials 

Heerlijk vers 

& 

Seizoensgebonden

Zie onze krijtborden 

om te zien wat onze chefs 

deze week voor u in petto hebben 

Bijgerechten

Kloosterbrood | roomboter & tapenadejlm 4,75

Extra salade jlm 3,50
Extra verse frites met huisgemaakte mayonaise j 3,50
Frites met truffel en Parmezaanse kaas 5,00
Frites met truffel i.p.v. gewone frites, supplement     2,00
Extra groenten jlm 4,00

j k l m

‘DE BROEDERS’

VERRASSINGSMENU k lm

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- of 4 
gangen menu te bereiden. 

3 gangen 37,50
4 gangen 45,00

Maak het ‘De Broeders’ verrassingsmenu compleet met 
een bijpassend wijnarrangement. 

3 gangen 18,00 
4 gangen 24,00


