MENUKAART

WELKOM

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 zusters 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

www.detwee.gezusters.org

3-gangen dagmenu

€ 975

Bekijk de krijtwand voor ons wisselende
verse dagmenu (ook vegetarisch mogelijk).
Geserveerd tussen 16:00 en 19:00 uur.

reserveren?

Een tafel reserveren kan alleen via
+31 (0)45 - 5711 137.

BESTELLEN

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

GROEPEN

Kom je met een groep van 5 of meer personen?
Dan rekenen we alleen per tafel af.

WIFI

Maak verbinding met ons
gastnetwerk “Gast Luciushof”.

= Vegetarisch

SOEPEN
AL ONZE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD EN BOTER

Soep van de dag
Bekijk de krijtwand voor onze wisselende dagsoep

€ 425

Hollandse groentesoep

€ 450

Italiaanse tomatensoep met room

€ 450

Franse uiensoep

€ 575

Met kaas gegratineerd

Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

LUNCHGERECHTEN
ONZE LUNCHGERECHTEN ZIJN TE BESTELLEN TOT 15:00 UUR

SANDWICHES
Sandwich Caprèse
Met tomaat, mozzarella en rucola

€ 685
€ 575

Sandwich eiersalade
Van huisgemaakte eiersalade

€ 685

Sandwich Gezond
Met ham, kaas en rauwkost

€ 760

Sandwich tonijnsalade
Met kappertjes

Clubsandwich
Met kipﬁlet, kaas, spek en chilimayonaise

€ 925

WARME LUNCHGERECHTEN
Sandwich ambachtelijke rundvleeskroket

€ 500

Sandwich ambachtelijke oesterzwamkroket

€ 525

Tosti ham en kaas

€ 450

Boerentosti

€ 550

Met ham, kaas en spek

Boerenomelet
Met groenten en champignons geserveerd op brood

= Vegetarisch

€ 695

Boerenomelet met spekjes
Met groenten, champignons en spekjes geserveerd op brood

Twaalf uurtje
Kroket op sneetje brood, halve uitsmijter ham en kaas
en rauwkostsalade

€ 750
€ 725

Uitsmijter ham en kaas

€ 685

Champignonpasteitje op kannerwijze

€ 795

Bladerdeegpasteitje gevuld met champignons in kruidige roomsaus

Kippenpasteitje
Bladerdeegpasteitje gevuld met kippenragout

Sandwich mexicaanse kip
Met kip, champignon, ui, knoﬂooksaus en tacokruiden

Sandwich mexicaanse vega-kip
Met vega-kip, champignon, ui, knoﬂooksaus en tacokruiden

Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

€ 825
€ 825
€ 950

MAALTIJDSALADES

Salade met Kip
Met spekjes, croutons en huisgemaakte dressing

Limburgse salade
Met champignons, spekjes en huisgemaakte dressing

Franse salade
Met geitenkaas, honing en huisgemaakte dressing

Mediterrane salade
Met scampi’s en huisgemaakte dressing

= Vegetarisch

€ 1150
€ 1050
€ 1050
€ 1150

VERGADEREN
BORRELEN
TROUWEN
BIJEENKOMSTEN
ETEN & DRINKEN

Bekijk de mogelijkheden op www.detwee.gezusters.org
Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

HOOFDGERECHTEN
AL ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES

VLEES
Limburgs zuurvlees
Met gemengde salade en huisgemaakte dressing

Kippenragout
Met gemengde salade en huisgemaakte dressing

Schnitzel
Met zigeunersaus of champignonroomsaus en gemengde salade

Houthakkersschnitzel
Met uien, spek, spiegelei en gemengde salade

€ 995
€ 995
€ 1475
€ 1550
€ 995

Luciusburger

Op een broodje geserveerde 100% rundvlees burger en gemengde salade

Varkenshaasmedaillons

€ 1575

Met Limburgse mosterdsaus en warme groenten

Biefstuk

€ 1650

Met rode portsaus en warme groenten

= Vegetarisch

VIS
Gebakken zalm
Met limoensaus en warme groenten

€ 1650

Kibbeling
Met remouladesaus en salade

€ 995

VEGETARISCH
Mediterraans groentenstoofpotje

€ 995

Champignonragout

€ 995

Met gemengde salade en huisgemaakte dressing

Vega-Schnitzel
Met zigeunersaus of champignonroomsaus en gemengde salade

Vega-Luciusburger
Op een broodje geserveerde vegetarische burger en gemengde salade

Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

€ 1795
€ 1175

BIJ DE BORREL
Rundvleesbitterballen

€ 450

5 stuks met mosterdsaus

Oesterzwambitterballen

€ 500

5 stuks met mosterdsaus

= Vegetarisch

NAGERECHTEN
Dame blanche

€ 675

Roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Pêche melba

€ 675

Roomijs met perziken, aardbeiensaus en slagroom

Kinderijsje
Roomijs met aardbeiensaus en een verrassing

Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

€ 395

DRANK
BIER
Brand bier van de tap

€ 240

Brand seizoensbier van de tap (0,3 ltr)

€ 350

Radler

€ 295

Brand Oud Bruin

€ 295

Heineken 0.0%

€ 295

Radler 0.0%

€ 295

PORT
Croft ﬁne Ruby

€ 495

Croft ﬁne Tawny

€ 495

WIJN
Huiswijn (glas)
Rood, Wit (droog of zoet) of een frisse rosé

Huiswijn (ﬂes)
Rood, Wit (droog of zoet) of een frisse rosé



Bekijk onze uitgebreide wijnkaart
op de volgende pagina’s

€ 375
€ 1750

FRIS
Cola / Cola Zero

€ 240

Sinas / Cassis / Sprite / Rivella

€ 240

Tonic / Bitter Lemon / Ginger-ale

€ 240

Ice-tea sparkling of green

€ 240

Chaudfontaine rood of blauw

€ 240

Jus d’orange / Appelsap

€ 265

Tomatensap

€ 265

Chocomel

€ 265

WARM
Kofﬁe / Espresso

€ 240

Cappuccino

€ 290

Latte macchiato

€ 340

Kofﬁe verkeerd

€ 340

Thee

€ 240

Verse muntthee

€ 275

Warme chocomel met slagroom

€ 300

Allergie of voorkeur? Laat het onze bediening even weten.

WIJN
WIT

LAVILA CHARDONNAY
Soepel en verleidelijk met fris fruit, verse bloemen
en een ronde smaak
 Languedoc, Frankrijk
 Chardonnay

Glas: € 5,- Fles: € 24,-

MOSEL SPÄTLESE ROMANUS KELLEREI
Soepel en fris, de zoete tonen geven de wijn body
 Mosel, Duitsland
 Riesling

Glas: € 3,75 Fles: € 17,50

ROOD

TORRE ALTA PRIMITIVO
Rijk, warm en peperig met rijp rood bosfruit en
ronde tannines
 Puglia, Italië
 Primitivo

Fles: € 24,95

HUISWIJN - SAUVIGNON BLANC
Fris en fruitig met limoen en groene appel
 Utiel Requena, Spanje
 Sauvignon blanc

Glas: € 3,75 Fles: € 17,50

ROSÉ

ROSATO ANTICHE TERRE
Elegant en verfrissend, delicaat wit fruit en balsamico
met een vleugje perzik en wilde aardbeien
 Veneto, Italie
 Corvina & Rondinella

Glas: € 3,75 Fles: € 17,50

PORT

CROFT FINE RUBY PORT
Vol, zacht en zoet met intens zwart fruit en
een frisse smaak
 Douro, Portugal
 Touriga nacional, Touriga francesa, Tinta roriz

Glas: € 4,95

MOUSSEREND
LA TORDERA PROSECCO
Zacht mousserend met appel, peer en perzik
 Veneto, Italië
 Glera, Chardonnay

Fles: € 23,95

HUISWIJN - TEMPRANILLO
Heerlijk zacht met rode bessen en een hint van zwarte peper
 Utiel Requena, Spanje
 Tempranillo

Glas: € 3,75 Fles: € 17,50

reserveren?

Een tafel reserveren kan alleen via
+31 (0)45 - 5711 137.

BESTELLEN

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

GROEPEN

Kom je met een groep van 5 of meer personen?
Dan rekenen we alleen per tafel af.

WIFI

Maak verbinding met ons
gastnetwerk “Gast Luciushof”.

@DeTweeGezusters

@detweegezusters_heerlen

www.detwee.gezusters.org

