
   
B R A M 
Eten  |  Drinken 

 

VOORGERECHTEN   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui, spek, Parmezaan  € 12,95 
ZALM schrikgebakken, zoetzure rode ui, crème van tuinerwt en hampreskop                     € 13,95 
ZWIJN pastrami met knolselderijpuree, wortel-gember marmelade en ganzenleverkrul   € 14,95  
SPRINGROLL met peer, noot en haricots vert met notenmayo en zoet-zure pompoen      € 12,95 

 

 

 

 

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

     KOKOS-KIPPEN soep met scampi, taugé en bosui       € 7,95 

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

 

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

POMPOENRISOTTO met munt en dadel, geitenkaas en gefrituurde kappertjes     € 20,95 
ZWAARDVISFILET met gefrituurde mosselen, ratatouille groenten en basilicum mayonaise   € 22,95 
KALF-SCAMPI kalfsoester en gefrituurde scampi met chiliroom en ketjap-olie     € 23,95 
BLACK ANGUS BIEFSTUK met jus van zwarte peper en taartje van zoete aardappel en knolselderij  € 22,50 
VANGST met pompoenrisotto, kerriekruim en frisse miso-olie       € 22,50 
VARKENSHAASMEDAILLON  met paddenstoelensaus en een aardappel rösti     € 20,95 

 

SALAT BOWLS           € 17,95 
VLEES gemengde salade, cous-cous, schrikgebakken bief, hoisin-olie en feta 
VIS gemengde salade, warmgerookte zalm, cous-cous en sellerie salade 
VEGA gemengde salade, cous-cous, studentenhaver en selleriesalade met geitenkaas 

 

DESSERT 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
KAASPLATEAU  5 soorten kaas met perenstroop, walnoten, druiven en kletsenbrood   € 8,50 
RABARBER gekarameliseerde rabarber met rabarbermousse, limoncellocheesecake en citroensorbet € 8,50 
KARAMEL-NOTEN walnotenkoek met karamelmousse, chocoladecrumble en malaga-ijs    € 8,50 
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   € 8,50 

 

SPECIALE KOFFIE’S     € 6,95 
Koffie met drank naar keuze, bruine suiker en opgeklopte ongezoete room 
IRISCH WHISKEY – TIA MARIA -  GRAND MARNIER - LICOR 43 - SAMBUCCA    
 

Onze gerechten kunnen 

allergenen bevatten 

Heeft u een allergie?  

laat het ons weten… 

 

Rauwkost? Dat Kan! 

€ 4,25 per schaaltje 
 
 
 

Menu Swolgen 
BRAM’s soep 
Varkenshaas 
Coupe BRAM 

€ 29,95 

   
      MENU BRAM 

 
Carpaccio 

Black Angus bief 
BRAM’s koffie  
óf Coupe BRAM  

 
€ 36,95 

 
 

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) 


