
   
B R A M 
Eten  |  Drinken 

 

VOORGERECHTEN   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui, spek, Parmezaan   € 11,95 
ZALM schrikgebakken zalm met brandade, avocado en “zigeuner” salade                          € 12,95  
COQUILLE met crème van rode biet, meloen, ossenworst en pindacrunch            € 13,95 
MISO-FLENSJE met doperwtenpuree, geroosterde bloemkool en granaatappel           € 11,95   

 

 

 

 

SOEPEN         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     ZOETE-AARDAPPEL soep met kokos, pulled chicken en groentechips     € 7,95 

BRAM’s SOEP wisselende soep met lobbige room en kruidenolie                  € 6,50 

 

 

HOOFDGERECHTEN 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

GNOCCHI gebakken met salie, aubergine puree, gegrilde groenten en pompoenketchup     € 19,95 
SCAMPI met lauw warme cous-cous, salade van venkel, perzik en suikersla met gele curry room  € 22,95 
LAMSSCHENKEL 48 uur gegaard op 65C met een jus tomaat-oregano        € 23,95 
BLACK ANGUS BIEFSTUK met jus van gekarameliseerde zilveruitjes en paprikatempura     € 20,95 
VANGST met romige prei, vadouvan olie en aardappel carre       € 20,95 
VARKENSHAASMEDAILLON  met paddenstoelensaus en een aardappel rösti     € 19,95 
 

 

DESSERT 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
GORGONZOLA op getoast briochebrood met mangojam en amandel     € 7,95 
BANANEN “split” bananenparfait, chocolademousse en gebakken banaan met stroopwafel   € 7,95 
RED VELVET onze variant met rode madeleine, roomkaastopping, fondant en witte chocolade sorbet € 7,95 
COUPE BRAM verschillende soorten roomijs met brownie, chocoladesaus en suikerpinda’s  € 6,95  
BRAM’S KOFFIE 3 zoetigheden met koffie/thee/cappuccino en een BRaM’s likeur   € 7,95 

 

 

SPECIALE KOFFIE’S 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
IRISH COFFEE koffie met Ierse whisky, bruine suiker en ongezoete room € 6,50   
SPANISH COFFEE koffie met Tia Maria en ongezoete room   € 6,50 
FRENCH COFFEE koffie met Grand Marnier en ongezoete room  € 6,50 
COFFEE 43 koffie met Likeur 43 en ongezoete room   € 6,50 
SAMBUCCA COFFEE koffie met Sambucca en ongezoete room  € 6,50 
 

Onze gerechten kunnen 

allergenen bevatten 

Heeft u een allergie?  

laat het ons weten… 

 

Rauwkost? Dat Kan! 

€ 3,50 per schaaltje 
 
 
 

Menu Swolgen 
BRAM’s soep 
Varkenshaas 
Coupe BRAM 

€ 28,95 

   
      MENU BRAM 

 
Carpaccio 

Black Angus bief 
BRAM’s koffie  
óf Coupe BRAM  

 
€ 34,95 

 
 

Zin in Kreeft?? 
    

 
Op reservering maken we 
dit graag voor jullie. 

Verse kreeft met 
kruidenpasta, rucola en 
Parmezaanse kaas € 32,95 

p.p  
(hele kreeft) 

 ☺ CARPACCIO BRaM met ganzenlever en gebakken chili scampi    € 16,95 


