
   
B R A M 
Eten  |  Drinken 

 

VOORGERECHTEN   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CARPACCIO met traditionele mayonaise, tomaat, pijnboompit, bosui, spek, Parmezaan   € 12,95 
ZALM schrikgebakken, zoet-zure asperge, bladerdeeg, kruidenroom en rose garnalen      € 13,95 
COQUILLE met groene asperge en meloen, kurkuma en geroosterde amandel            € 14,95  
MISO-FLENSJE met doperwtenpuree, geroosterde bloemkool en granaatappel           € 12,95 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

ASPERGE FREGOLA met tempuragroenten en peterseliepesto          € 20,95 
SCAMPI met lauw warme cous-cous, salade van venkel, perzik en suikersla met gele curry room  € 22,95 
KALFSFILET met serranoham en salie, gekookte asperges en een tomaten Hollandaise    € 23,95 
BLACK ANGUS BIEFSTUK met jus van zilveruitjes en krokante topping van daslook en aardappel   € 22,50 
VANGST met asperge fregola, vinaigrette met kappertjes & prei en gefrituurde asperge    € 22,50 
VARKENSHAASMEDAILLON  met paddenstoelensaus en een aardappel rösti     € 20,95 

 

SALAT BOWLS           € 17,95 
VLEES gemengde salade, cous-cous, schrikgebakken bief, tomatenjam en feta 
VIS gemengde salade, warmgerookte zalm, cous-cous en komkommer salade 
VEGA gemengde salade, cous-cous, studentenhaver en waldorf salade 

 

DESSERT 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
GORGONZOLA op getoast briochebrood met mangojam en amandel     € 8,50 
BANANEN “split” bananenparfait, chocolademousse en gebakken banaan met stroopwafel   € 8,50 
AARDBEI omelet seberienne met aardbeiencustard, vanille-ijs, en een vleugje sambucca  € 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) 

 ☺ CARPACCIO BRaM met ganzenlever en gekaramelliseerde asperge    € 16,95 


