
B R A M 
Eten  |  Drinken 

 
 
 

VOORGERECHTEN 
CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui, spek, Parmezaan  € 12,95 

TONIJN tonijntartaar met tempura scampi, zoet-zure komkommer en rode-curry mayo   € 14,95  
PASTRAMI met ganzenlever, appelcrème, ingelegde witlof en gehakte hazelnoot     € 14,95 

GEITENKAAS getorched, biet-watermeloensalade, amandelcrumble, basilicum € 12,95  

 
 
 

SOEPEN 
BISQUE met venkel, garnalen en tuinkers, croutons     € 8,95 

BRAM’s SOEP wisselende soep met lobbige room en kruidenolie                  € 6,95 
 
 
 

HOOFDGERECHTEN 
TUINKRUIDENFREGOLA gekonfijte bospeen, kruidencrumble en geroosterde brie € 20,95 

ZEETONG a la Meunière met gebakken, curry samosa en ravigotsaus    € 34,95 

KALF kalfsoester en gebakken kalfstong met kappertjesroom     € 23,95 
BLACK ANGUS BIEFSTUK met eigen jus en rucola-ui-Parmezaan topping  € 22,95 

VANGST met tuinkruiden fregola en een mosterdvinaigrette    € 22,95 
VARKENSHAASMEDAILLON  met paddenstoelensaus en een aardappel rösti  € 20,95 

 
 

 

SALAT BOWLS        € 18,95 

Gemengde salade, cous-cous, komkommer, tomaat, appel, bosui, noten, Parmezaanse kaas. 
Met naar keuze: -BIEFPUNTJES- of  -SCAMPI- of  -GEITENKAAS- 

 

 

 

NAGERECHTEN 
KAASPLATEAU  5 soorten kaas met stroop, walnoten, druiven en kletsenbrood   € 9,50 

AARDBEIEN parfait, custard en gemarineerde aardbeien, met vlierbessencrème en oublie   € 8,50 
CREME BRÛLÉE van sinaasappel & witte chocolade, hazelnootcrumble en pistache-ijs  € 8,50 

COUPE BRAM drie soorten roomijs met brownie, chocoladesaus en suikerpinda’s  € 6,95  

BRAM’S KOFFIE 3 zoetigheden met koffie/thee/cappuccino en een BRaM’s likeur  € 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    

 

Onze gerechten 

kunnen allergenen 

bevatten 

Heeft u een allergie?  

laat het ons weten… 

 

Rauwkost? Dat 

Kan! 

€ 4,75 per 

schaaltje 
 
 
 

Menu 

Swolgen 
BRAM’s soep 
Varkenshaas 
Coupe BRAM 

€ 29,95 
 

 
MENU BRAM 

 
Carpaccio 
Black Angus 

bief 
BRAM’s 
koffie 
óf Coupe 
BRAM 
 

€ 37,95 
 
 

Zin in Kreeft?  
Op reservering maken we dit graag voor jullie. (3 dagen vooraf) 

Verse kreeft met kruidenpasta, rucola en Parmezaanse kaas € 34,95 p.p  
(hele kreeft) 

 Welkom        

 

Leuk dat 

jullie er weer 

mogen zijn! 
 
 
 


