
 ☺ REEBIEFSTUK met gekaramelliseerde witlof, ganzenlever en notencrumble  € 30,- 

   
B R A M 
Eten  |  Drinken 

 

VOORGERECHTEN   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui en spek        € 11,95 
HERT-TRIO paté, bitterbal en hertenham met ganzenleverkrullen en portsiroop           € 14,95  
PALING gerookt, met pindacrème, gelakt buikspek en mierikswortel          € 13,95 
“pulled” OESTERZWAM taartje met oesterzwam, hete bliksem en kastanje              € 11,95   

 

 

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

     TRUFFEL soep van aardappel en truffel met rucola en croutons       € 7,95 

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

 

 

 

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

PAPRIKA RISOTTO met geroosterde knolselderij en tempura courgette         € 19,95 
EENDENBORSTFILET  met pralinekorst en gevogelte jus        € 22,95 
WILD-DUO van hert en wildzwijn met chutney van rode ui en peperkoek     € 23,95 
BLACK ANGUS BIEFSTUK met sjalottenjus en “beer battered” ui ring       € 20,95 
VANGST  met pastinaakcrème en krokante risotto balletjes       € 20,95 
VARKENSHAASMEDAILLON  met paddenstoelensaus en een aardappel rösti     € 18,95 
 
 

 

DESSERT 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
KAASPLATEAU  5 soorten kaas met stroop, walnoten, druiven en kletsenbrood    € 8,95 
PARIJSE SOES met lauwwarme appelcompote, vanillecustard, amandelcrème en roomijs  € 7,95 
BASTOGNE cheesecake met kersenmousse en witte chocoladeroomijs     € 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! 

€ 3,25 per schaaltje 
 
 
 

Menu Swolgen 
BRAM’s soep 
Varkenshaas 
Coupe BRAM 

€ 27,95 

   
      MENU BRAM 

 
Carpaccio 

Black Angus bief 
BRAM’s koffie  
óf Coupe BRAM  

 
€ 34,95 

 
 


