
 

 

Maandag 29 mei 
Soep van de dag 

Braadworstje met jus 

Savooiekool à la crème 

Aardappelkroketjes of puree 

Dessert 

Dinsdag 30 mei 
Soep van de dag 

Kipschnitzel met zigeunersaus 

Boterbonen 

Gebakken of gekookte aardappels 

Dessert 

Woensdag 31 mei 
Soep van de dag 

Hongaarse goulash 

Erwten en wortels 

Frites of witte rijst 

Dessert 

Donderdag 1 juni 
Soep van de dag  

Varkensmedaillon met port en rozijnen 

Koninginnenmelange 

Pommes Duchesses of gekookte aardappels 

Dessert 

Vrijdag 2 juni 
Soep van de dag 

Lekkerbekje met remouladesaus 

Waspeen met dille 

Aardappelbolletjes of puree 

Dessert 

Zaterdag 3 juni 
Soep van de dag 

Runderlapje met kersen en kriekbier 

Snijbonen 

Gekookte aardappels 

Dessert 

Zondag 4 juni 
Soep van de dag 

Mixed grill (3 soorten vlees met kruidenboter) 

Sperziebonen 

Vlaamse frites 

Dessert 

 

Zaterdag en zondag Aspergemenu en onze weekend specials! 
Reserveren voor dit menu is niet verplicht, maar gewenst! 

 

Dit menu bieden wij u aan voor € 7,75 per persoon van 

16.00 tot 19.00 uur. 

                       Wijzigingen voorbehouden en op = op! 



 

 

 

 

KINDERPANNENKOEKEN 

Elke woensdagmiddag organiseren wij speciaal voor de kids een 

pannenkoekenmiddag! Voor slechts € 3,75 bakken we overheerlijke 

pannenkoeken met fruit, stroop en poedersuiker! 

Neem papa, mama, opa, oma en vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee! 

Wil je een keertje ‘s avonds komen eten, dan hebben we ook een speciaal 

kindermenu. Voor € 4,00 eet je lekker frietjes, frikandel of kroket met 

mayonaise en appelmoes! 

 

STREEKMARKT 
Zaterdag 10 juni vindt in onze binnentuin de eesrte streekmarkt plaats. Kom 

gerust eens klijken en proeven. De brasserie is vanaf 9.00 ur geopend! 

 

ONTBIJTBUFFET 
Zondag 18 juni, Vaderdag staan wij weer voor u klaar met een overheerlijk 

ontbijtbuffet van 9.30 tot 12.00 uur. 

Wij serveren diverse harde en zachte broodjes, verschillend beleg, handfruit, 

gekookt eitje en natuurlijk nog veel meer lekkers!  

Voor slechts € 7,75 per persoon inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange 

kunt u zich inschrijven in de brasserie tot en met vrijdag 12 mei. 

 

WEEKEND SPECIALS 
Vanaf nu in het weekend ook te bestellen van de kaart! We hebben een 

speciale selectie gemaakt van verschillende gerechten waaruit je zelf kan 

kiezen en zo je eigen menu kan samenstellen! 

Wanneer kom jij het uitproberen? 

 

WEEKEND 
Elke zaterdag en zondag kun je het dagmenu bestellen voor € 7,75  

De brasserie is van 15.00 to 20.00 uur geopend. 

De keuken is van 16.00 tot 19.00 uur geopend. 

Deze week zaterdag en zondag 

ASPERGEMENU € 20,- p.p. 
Salade met groene asperges en gerookte zalm 

***** 

Asperges op Limburgse wijze 

(Asperges, achterham, ei, krielaardappeltjes en roomboter) 

***** 

Aardbeien Romanoff 

Reserveren voor dit menu is niet verplicht, maar gewenst! 

Je kunt je hiervoor inschrijven in de brasserie of aanmelden via 

telefoonnummer 06 33 15 91 72 of via brasserie@detwee.gezusters.org  

mailto:brasserie@detwee.gezusters.org

