BRAM
Eten | Drinken

VOORGERECHTEN

Menu
Swolgen
BRAM’s soep
Varkenshaas
Coupe BRAM
€ 31,95

MENU BRAM
Carpaccio
Black Angus
bief
BRAM’s
koffie
óf Coupe
BRAM

CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui, spek, Parmezaan
ASPERGE gekaramelliseerd met eendenleverkrullen op getoaste brood met rookvlees
TONIJN verse tonijn met zoet-zure asperge, avocadocrème en chiliscampi
FLENSJE met frisse velderwten-asperge salade, humus en tempura asperge

€ 13,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 13,95

SOEPEN
ASPERGE soep met lavendel olie en gerookte zalm snippers
BRAM’s SOEP wisselende soep met lobbige room en kruidenolie

€ 7,95
€ 6,95

HOOFDGERECHTEN
ASPERGES met ham-ei tartaar, Hollandaise saus en krieltjes
PAPRIKARISOTTO met mozzarella en curry samosa
EENDENBORST met een pralinekorst en jus van witte Aceto Balsamico
BLACK ANGUS BIEFSTUK met kalfsjus en uienbeignets
VANGST met paprikarisotto en Ras-el-hanout (Marokaanse kruiden) vinaigrette
VARKENSHAASMEDAILLON met paddenstoelensaus en een aardappel rösti

€ 24,95
€ 21,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 21,95

SALAT BOWLS

€ 18,95
Gemengde salade, cous-cous, komkommer, tomaat, appel, bosui, noten, Parmezaanse kaas.
Met naar keuze: -BIEFPUNTJES- of -KIBBELING- of -BRIE-

€ 39,95

Onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten
Heeft u een allergie?
laat het ons weten…

Rauwkost? Dat
Kan!
€ 4,75 per
schaaltje

NAGERECHTEN
KAASPLATEAU 5 soorten kaas met stroop, walnoten, druiven en kletsenbrood
LICOR 43 kwarktaart met aardbeienroomijs en oranjebloesemcrème
BEVROREN NOUGAT met citroenmousse en meloen
COUPE BRAM drie soorten roomijs met brownie, chocoladesaus en suikerpinda’s
BRAM’S KOFFIE 3 zoetigheden met koffie/thee/cappuccino en een BRaM’s likeur

€ 9,95
€ 8,50
€ 8,50
€ 6,95
€ 8,50

SPECIALE KOFFIE’S € 7,50
Koffie met drank naar keuze, bruine suiker en opgeklopte ongezoete room
IRISH WHISKEY – TIA MARIA - GRAND MARNIER - LICOR 43 - SAMBUCCA

ASPERGE MENU
€ 49,95

Tarte tatin van asperge met Serranoham en tempura asperge
Aspergesoep met zalmsnippers en lavendel-olie
Asperge met Ham-ei tartaar en hollandaisesaus
Licor 43 kwarktaart met aardbeienijs en oranjebloesemcrème

