
 
 

Dinerkaart Lactosevrij 
 

 
 
Lieve gasten, 
 
Van harte welkom op ons terras! Wat zijn wij blij dat we u weer mogen 
ontvangen. Wij staan dan ook helemaal klaar om weer lekker aan de slag te 
gaan. Geniet van de omgeving en laat u zich verrassen door onze Brabantse 
gastvrijheid. 
 
Team De Brabantse Kluis 
 
 
Hierbij vragen wij u vriendelijk om u te houden aan de voorschriften 
van het RIVM: 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Maximaal 2 personen aan een tafel, of met uw gezin (woonachtig 

in 1 huis) 
• Draag een mondkapje als u naar binnen gaat 
• Schuif niet met de tafels en stoelen.  

 
Bij voorbaat onze dank hiervoor. 



 
 
 
 
Voorgerechten 
 
Carpaccio van Biezenrund 10,50  
Gereserveerd met truffelmayonaise of pestodressing, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en groene salade 
- Extra geschaafde eendenlever 2,50 
- Extra 3 gebakken gamba’s 4,95 
 
Huisgemaakte pittige kipcocktail 7,50 

 
Tonijnsalade 7,50 

Gereserveerd met komkommer, tomaat, ui, kappertjes en augurk 

 
Stokbrood met aioli  3,95 
 
 

Soepen 
 
Verse tomatensoep met balletjes * 5,25 

 
Boeren groentensoep 5,25 
 

 
 
 

Salades 
Onze bekende groene salades met als basis de babyleave sla uit de 
Peel met diverse toppings. Deze zijn te bestellen als voorgerecht of 
als maaltijdsalade. 
 
Zuster Sarto’s salade 10,50 /16,50 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille 
dressing 
 

Zuster Liesbeth’s salade 8,00 / 13,50 
Carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons en pestodressing  

 
 
 

 

 

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen  



 
 
 
Hoofdgerechten 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur, bestaande uit friet 
en groente- of saladegarnituur en mayonaise. 
 

Van het seizoen 
Asperges op Brabantse wijze 17,95 
Asperges geserveerd met krieltjes, ham, ei en Hollandaisesaus 
 

Vleesgerechten 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met  bijpassend friet- en/of groente-of 
saladegarnituur en mayonaise. 
 
Beefburger van de Chef 16,50 
Hereford burger op Italiaanse bol met pulled pork, bacon, tomaat, sla en truffelmayonaise 

 
Beefburger USA 15,95 
Hereford burger op Italiaanse bol met burgersaus, tomaat en 
augurk 
 
Saté van varkenshaas  15,95 
geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek  
 

Tournedos truffeljus 25,50 
Biefstuk van de haas (200 gram), het meest malse deel van het rund, 
geserveerd met truffeljus 
 
Mixed grill  19,25 
Met kipfilet, varkenshaas en runderhaas  

 
Ribeye chimichurri  17,95 
Gebakken ribeye geserveerd met een Argentijnse saus van diverse kruiden  

 
Boerenschnitzel 17,25 
Schnitzel geserveerd met gebakken champignons, ui en spek 
 

 

Vis- en vegetarische gerechten 
 
Gamba’s in ratatouille  18,95 
Gamba’s geserveerd op een mix van gestoofde groenten 

 
Vegetarische penne  15,00 
Italiaanse pastasoort geserveerd met Italiaanse kruidensaus, zongedroogde tomaatjes, rucola  
 
Vegetarische hamburger 15,95 
Geserveerd op Italiaanse bol met pittige cocktailsaus, sla en tomaat 
 

 



 
 
 
Desserts 
Geniet nog even na met een heerlijk dessert.. Alle desserts worden 
met zorg bereid door onze keuken brigade. Wij serveren 
ambachtelijk boerderij-ijs, vol van smaak. 
 
Melkmeisje 4,85 
2 bollen lactosevrij  ijs met aardbeien- of chocoladesaus  
 
Coupe Zomerkoninkjes 6,95 
2 bolletjes lactosevrij ijs met verse aardbeien 

 
Coupe sorbet  6,25 
2 bollen sorbet ijs, vers fruit, sprite, aardbeiensaus  
 
Wafel met verse aardbeien 6,90 
Luikse wafel met verse aardbeien en een bolletje lactosevrij 
ijs 
 
 
 
 

 

Biggetjesmenu 10,00 per couvert 
Deze gerechtjes zijn ook los te bestellen. 
 
Tomatensoep 
of 
Groentesoep 
 
*** 

Frietjes met een snack naar keuze 
- vegetarische kroket 
- frikandel 
- 2 knakworsten 

- Mini Mac de Kluis (meerprijs € 2.75) 

  kleine hamburger op een zacht broodje 
 

*** 

Slush mix rood en/of blauw  
of 
Bolletje sorbetijs 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


