Ontdek de
TWEE gezusters

Menukaart
Brasserie

het mooiste verscholen
stukje Heerlen

Midden in de stad ligt een prachtige plek die het
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waard is om ontdekt te worden. Een plek waar je
kunt ontspannen, lunchen, feesten of vergaderen.
Een plek waar nostalgie en moderne faciliteiten
bij elkaar komen. En een plek waar we oog hebben
voor iedereen.
Bij de TWEE gezusters kunt u bijvoorbeeld een

Bent u allergisch of zijn er andere dingen waar

lekker hapje komen eten in de Brasserie. Ook kunt

we rekening mee moeten houden? Laat het ons

u meedoen met onze variërende activiteiten,

even weten.

voor jong en oud. Daarnaast verhuren we
particulier en zakelijk ruimtes. Van welke dienst
u ook gebruikmaakt, u draagt bij aan onze
maatschappelijke doelstelling. We zijn benieuwd
wat we voor u kunnen betekenen!

Eens per maand kunt u bij ons op zondag ontbijten voor € 7,50. Meestal vindt dit plaats op de
tweede zondag van de maand, maar soms wijken
we daar vanaf. Check op de krijtwand wanneer
het volgende ontbijtje is en houdt aankomende
activiteiten in de gaten!

Lees meer op:
www.detwee.gezusters.org

Openingstijden: 10.00 - 20.00 uur
Onze keuken sluit een uur voor sluitingstijd.

savelbergklooster
savelbergklooster

U kunt gratis gebruikmaken van
onze Wifi ‘Gast Luciushof’
Luciushof Putgraaf 3, Heerlen 045 - 571 11 37
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ONTDEK

de TWEE gezusters

het mooiste verscholen stukje Heerlen

Welkom bij de TWEE gezusters! In onze brasserie,
gevestigd in Luciushof, geniet je van een
lekkere lunch of een betaalbaar diner. Bij mooi
weer ontvangen we je graag in onze sfeervolle
binnentuin, een oase van rust in de binnenstad.

Goed om te weten: met een bezoek aan de
TWEE gezusters draag je een steentje bij aan
onze maatschappelijke doelstelling. Wij zijn
namelijk een bedrijf dat mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid biedt zich
verder te ontwikkelen vanuit hun talent.

MAATSCHAPPELIJK
DAGMENU: € 7,50
Smakelijk 3-gangenmenu.
Vraag gerust wat er vandaag
wordt geserveerd!

Wilt u met een groep komen lunchen? Vraag naar de mogelijkheden bij onze bediening.

Onze warme gerechten
Onze gevulde soepen

Onze sappige dranken

Broodje ambachtelijke rundvleeskroket

€ 3,50

Frisdrank

Warme dranken

Soep van de dag met brood

€2,50

Boerentosti met ham en kaas

€ 4,25

Coca-Cola

€ 1,80

Koffie

€ 1,80

Hollandse groentesoep met brood

€ 3,50

€ 5,50

Fanta

€ 1,80

Cappuccino

€ 2,20

Franse uiensoep met kaas en brood

€ 4,75

Boerenomelet met brood
(Omelet met groenten, champignons
en spekjes)

Cassis

€ 1,80

Espresso

€ 1,80

Italiaanse tomatensoep met brood

€ 5,00

Twaalf uurtje
(kroket op sneetje brood, halve
uitsmijter ham of kaas en
rauwkostsalade)

€ 5,50

7Up

€ 1,80

Koffie verkeerd

€ 2,20

Spa rood

€ 1,80

Caffè latte

€ 2,20

Spa blauw

Filterkoffie

€ 0,80

Uitsmijter ham en/of kaas

€ 5,50

€ 1,80

Jus d’Orange

€ 1,80

Thee

€ 1,50

Champignonpasteitje op Kannerwijze
(Champignons in kruidige roomsaus)

€ 6,25

Appelsap

€ 1,80

Warme chocomel
met slagroom
€ 2,20

Kippenpasteitje

€ 6,50

Brand bier

€ 2,00

Broodje met pikante kip, atjar taugé,
pindasaus, geroosterde uitjes en
kroepoek

€ 6,75

Wijn wit/rood

€ 3,25

Melk

€ 1,50

Fristi

€ 1,80

Rivella

€ 1,80

Chocomel

€ 1,80

Onze hartige broodjes

Onze frisse salades

Focaccia met tomaat, rucola
en mozzarella

€ 5,25

Griekse salade met feta en
gemarineerde olijven

€ 8,50

Broodje gezond met ham, kaas
en rauwkost

€ 5,25

Salade met champignons, spekjes
en notendressing

€ 8,50

Panini met boerenkaas,
pesto en crème van balsamico

€ 5,25

Broodje met tonijnsalade
en kappertjes

€ 6,25

Salade met geitenkaas, honing en
dressing van balsamico

€ 8,50

Salade met scampi en French dressing

€ 9,50

HIGH TEA: € 14,50

Huisgemaakte lekkernijen,
zoet en hartig, geserveerd
met diverse theesoorten.
Reserveren vooraf gewenst!

Luciusburger
(100 % rundvleesburger op een
zuurdesembroodje)

€ 6,75

Italiaanse zalmtaart met salade
(hartige taart met Italiaanse kruiden,
verse en gerookte zalm)

€ 7,00

Vraag
naar onze
kruidenthee!

