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IN DE BRASSERIE BIJ DE TWEE GEZUSTERS

Wat fijn dat je de best verstopte brasserie van Heerlen hebt gevonden.

Met uitzicht op de prachtige binnentuin ben je hier meer dan welkom

om te genieten van een drankje, een lekkere lunch of het vriendelijk

geprijsde 3-gangen dagmenu.

Brasserie Bij De Twee Gezusters ligt in de Luciushof, een voormalig

Karmelietessenklooster waar de nonnen strijd voerden tegen collectieve

armoede. Het Savelbergklooster en de Luciushof vormen samen

De Twee Gezusters.

De Twee Gezusters is een bijzondere plek waar mensen samenkomen.

Student of senior, wereldreiziger of inwoner, directeur of buschauffeur:

wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt maakt niet uit.

Je bent welkom bij De Twee Gezusters.

Wist je dat er echt van alles gaande is bij De Twee Gezusters?

Op onze website (www.detwee.gezusters.org) vind je alle mogelijkheden

en evenementen. Volg je ons ook op Facebook en Instagram?

@DeTweeGezusters @detweegezusters_heerlen

WELKOM



BESTELLEN
Onze keuken is open van 11:30 tot 19:00 uur.

VEGETARISCH
= Gerechten met een groen vinkje zijn vegetarisch,

er zit dus geen vlees of vis in.

ALLERGISCH?
Heb je last van allergieën? Laat het onze bediening weten!

GROEPEN
Kom je met een groep van 5 of meer personen? Dan rekenen 

we alleen per tafel af. 



Dagelijks tussen 

16:00 en 19:00 uur serveren wij 

een 3-gangen dagmenu voor € 8,75

Bekijk de krijtwand voor ons 

wisselende dagmenu. Een vegetarisch 

dagmenu is ook mogelijk.



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood en boter

Soep van de dag
Bekijk de krijtwand voor onze wisselende dagsoep

Hollandse groentesoep

Italiaanse tomatensoep met room

Franse uiensoep met kaas gegratineerd

€ 3,95

€ 4,25

€ 4,25

€ 5,45



Italiaanse focaccia 
Met tomaat, mozzarella en rucola

Broodje gezond 
Met ham, kaas en rauwkost

Panini boerenkaas
Met pesto en crème van balsamico

Broodje met tonijnsalade
Met kappertjes

€ 5,95

€ 5,50

€ 6,95

€ 5,95

LUNCHGERECHTEN

Broodje ambachtelijke rundvleeskroket

Broodje oesterzwamkroket     

Tosti ham en kaas

Boerentosti met ham en kaas     

€ 4,75

€ 4,95

€ 3,95

€ 4,95

Tot 15:30 uur

BELEGDE BROODJES

WARME LUNCHGERECHTEN



€ 6,25

€ 7,95

€ 6,25

 
Boerenomelet
Met groenten, champignons en spekjes geserveerd op brood

Twaalf uurtje 
Kroket op sneetje brood, halve uitsmijter ham of kaas 

en rauwkostsalade 

Uitsmijter ham en/of kaas     

Champignonpasteitje op kannerwijze
Bladerdeegpasteitje gevuld met champignons in kruidige roomsaus

Kippenpasteitje 
Bladerdeegpasteitje gevuld met kippenragout   

Broodje pikante kip       
Met atjar, pindasaus, geroosterde uitjes en kroepoek

Luciusburger 
100% rundvleesburger op een zuurdesembroodje, met frietjes

Italiaanse zalmtaart met salade 
Quiche met verse, gerookte zalm en italiaanse kruiden   
 

€ 6,25

€ 8,25

€ 6,95

€ 7,25

€ 7,75

� iets langere bereidingstijd



MAALTIJDSALADES
Salade met kip
Met walnoten en dressing

Limburgse salade
Met champignons, spekjes en notendressing

Franse salade
Met geitenkaas,honing en dressing van balsamico

Mediterrane salade
Met scampi’s en franse vinaigrette

€ 10,95

€ 9,95

€ 10,95

€ 9,95



HOOFDGERECHTEN

Limburgs zuurvlees

Kippenpasteitje 
Bladerdeegpasteitje gevuld met kippenragout  

Schnitzel
Met saus naar keuze, kies uit zigeunersaus,
jägersaus of champignonroomsaus

Houthakkersschnitzel
Met uien, spek en spiegelei

Varkenshaasmedaillons
Met Limburgse mosterdsaus

Biefstuk
Met rode portsaus

VLEESGERECHTEN

€ 13,50

€ 14,25

€ 13,95

€ 8,95

€ 9,25

€ 12,95

VISGERECHTEN

Gebakken zalm met limoensaus

Kibbeling met remouladesaus

€ 14,25

€ 8,95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes én verse groenten of salade  

Liever iets vegetarisch? Vraag de bediening naar de mogelijkheden!

 
Boerenomelet
Met groenten, champignons en spekjes geserveerd op brood

Twaalf uurtje 
Kroket op sneetje brood, halve uitsmijter ham of kaas 

en rauwkostsalade 

Uitsmijter ham en/of kaas     

Champignonpasteitje op kannerwijze
Bladerdeegpasteitje gevuld met champignons in kruidige roomsaus

Kippenpasteitje 
Bladerdeegpasteitje gevuld met kippenragout   

Broodje pikante kip       
Met atjar, pindasaus, geroosterde uitjes en kroepoek

Luciusburger 
100% rundvleesburger op een zuurdesembroodje, met frietjes

Italiaanse zalmtaart met salade 
Quiche met verse, gerookte zalm en italiaanse kruiden   
 



BORREL

BIER

WIJN

PORT

Rundvleesbitterballen 5 stuks

Oesterzwambitterballen 5 stuks

€ 4,00

€ 4,50

Brand bier van de tap

Brand seizoensbier van de tap

Radler / Radler 0,0%

Donker bier / Alcoholvrij bier

€ 2,10

€ 2,95

€ 2,50

€ 2,50

Rode huiswijn

Witte wijn, droog of zoet

Rosé

Croft fine Ruby

Croft fine Tawny

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,95

€ 4,95



WARME DRANKEN

IJS

LEKKER FRIS

Dame blanche
Roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Pêche melba
Roomijs met zoete perziken, aardbeiensaus en slagroom

Kinderijsje
Roomijs met fruit en een verrassing

€ 6,25

€ 3,75

€ 6,25

Koffie / Espresso

Cappuccino

Latte macchiato

Koffie verkeerd

Thee Kies zelf uit onze selectie in de theedoos

Verse muntthee

Warme chocomel met slagroom

€ 2,10

€ 2,65

€ 3,10

€ 3,10

€ 2,10

€ 2,25

€ 2,75

Cola / Cola-light 

Sinas / Cassis / Sprite / Rivella

Tonic / Bitter Lemon

Ice-tea sparkling / green  

Chaudfontaine rood / blauw  

Jus d’orange / Appelsap 

Tomatensap 

Chocomel

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,45

€ 2,45

€ 2,25



WIFI
Wij hebben wifi!

Maak verbinding met het netwerk ‘Gast Luciushof’.

VOLG ONS

www.facebook.com/DeTweeGezusters

@detweegezusters_heerlen

www.detwee.gezusters.org

RESERVEREN
Reserveringen uitsluitend telefonisch: 

+31 (0)45 - 5711 137


