
 

 
 
 
Dinerkaart 

 
 
Lieve gasten, 
 
Geniet van de gerechten en laat u zich verrassen door onze Brabantse 
gastvrijheid. 
 
Team de Brabantse Kluis 
 
Heeft u een voedselallergie of dieetwens?  
Laat het ons weten, wij denken graag met u mee. Zo beschikken wij ook 
over een gluten- en lactosevrije menukaart.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Amuse 
Stokbrood met kruidenboter  3,95 
 
Voorgerechten  
Onze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
 
Carpaccio van Biezenrund 10,50  
Geserveerd met truffelmayonaise of pestodressing, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
groene salade 
- Extra geschaafde eendenlever 2,50 
- 4,95 
 

 
 

Soepen 
geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
 

Verse tomatensoep met balletjes* 5,25 
 

Boerengroentensoep met balletjes*  5,25 
 

Erwtensoep met roggebrood en spek 6,25 
 

Wisselende soep van het seizoen 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. 
 

10,50/16,50 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille dressing 
 

9,50/14,50 
Lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure uien, gesuikerde noten en bacon* 
 

Zu 9,00/13,50 
Carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons 
en pestodressing 
 

 

 

 

 

* Gerechten zijn ook 
vegetarisch te bestellen 



 

 

 
Vleesgerechten 
Al onze hoofdgerechten met vlees worden geserveerd met roerbakgroenten, friet en 
mayonaise. 
 
 

Mixed grill  19,25 
Met stoofvlees, varkenshaas en runderhaas, geserveerd met 
kruidenboter  

 

Huisgemaakte stoofvlees 16,95 
Geserveerd in een pannetje met friet en salade 
 
Burgers en Zo 
Al deze gerechten worden geserveerd met salade, friet en 
mayonaise. 
 
Beefburger van de Chef 16,50 
Hereford burger op een brioche broodje met pulled pork, bacon, tomaat, sla en truffelmayonaise 

 

Beefburger BBQ 15,95 
Hereford burger op een brioche broodje met tomaat, augurk, barbecuesaus, gefrituurde 
uienringen en bacon 
 

Saté van varkenshaas  15,95 
geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek  
 
 
 

Vis- en vegetarische gerechten 
Al onze vis- en vegetarische gerechten worden geserveerd passend groenten garnituur, 
friet en mayonaise. 
 

18,95 
gebakken in teriyakisaus 
 

Kabeljauwfilet  18,95 
met boter-dillesaus en crumble van gedroogde ham 

 

No bratwurst 16,25 
Braadworst van de Vegetarische slager geserveerd met groentejus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Desserts 
Geniet nog even na met een heerlijk dessert of een van een heerlijke koffie.  
Alle desserts worden met zorg bereid door onze keukenbrigade. Wij serveren ambachtelijk 
boerderij-ijs, vol van smaak. 
 
Trifle speculoos 6,25 
Opgebouwd uit speculooscrumble, witte chocolademousse en slagroom 
 
Hemelse modder  6,95 
Luchtige chocolademousse met slagroom    

 

Coupe stroopwafel  6,25 
Stroopwafel vanille ijs met karamelsaus en stukjes stroopwafel 
 
Coupe appeltaart  6,50 
Appel, kaneelijs, vanille-ijs, koekjesdeeg en slagroom 
 

Melkmeisje 4,85 
2 bollen vanille ijs met aardbeien- of chocoladesaus  
 

Schwarzwalder kirsch coupe 6,95 
Vanille- en kersen ijs met brownie, kersen en slagroom 

 
 

Zoet plankje  5,00 
Plankje gevuld met 4 verschillende huisgemaakte zoete 
lekkernijen 
 

Luikse wafel met Tony Chocolonely 6,90 
Nougatine, salty karamelsaus, karamel ijs en slagroom  

 

Luikse wafel met Oreo 6,90 
Marshmellow, koekjesijs, chocoladesaus en slagroom 

 

Wafel 3,90 
met poedersuiker en slagroom  
 
Koffie specials 
 
Warm 5,75 Koud  
Irish coffee, met Irish whisky 
Italian coffee, met Amaretto 
Spanish coffee, met Licor 43  
French coffee,  met Grand Marnier 

IJskoffie 4,50 
Overheerlijke ijskoffie, keuze uit diverse 
smaken: 
Karamel  Chocolade  Speculoos - Naturel 
 
 

IJskoffie met likeur 6,50 
Overheerlijke ijskoffie met een scheutje likeur 
keuze uit: 
Baileys  Amaretto  Licor 43 - Marakesh 



 

 

 

 

 

Kindergerechten 
Het Biggetjesmenu is te bestellen in een menu of als losstaande gerechten.  

Wij serveren de kinderhoofdgerechten in een passende kinderbox. 
 
 

Biggetjesmenu  
10,00  

Tomatensoep 
of 

Groentesoep 
 

*** 

Frietjes met: 

- kroket 
- vegetarische kroket 

- 2 knakworstjes 
- kipnuggets 

-frikandel 
 

of 
Portie poffertjes met poedersuiker 

en roomboter  

of 

Mini Mac de Kluis 
kleine hamburger op een zacht broodje 

 
 

*** 

Boerderij ijsje 

of 

Slush  
 

  


