
Gebakken heilbotfilet
met een kruidenkorst, lintpasta en
een kreeftenjus

Sukade van rund
met bospaddenstoelen, zilveruitjes
en saus soubise

Black Angus steak
met chimichurri 

Visstoofpotje
met kabeljauw, zalm, mosseltjes en
een Madeira roomsaus

Spies van runder picanha 
van de grill met paprika, rode ui en
truffeljus 

Gefrituurde brie
met honing en walnoten

Spareribs
afgelakt met een smokey saus

22.50

22.50

24.50

21.50

22.50

19.50

22.50

Diner
Voorgerechten
Plukbrood
kruidenboter, gezouten boter en aioli

Goed gevulde uiensoep
met een kaastoastje

Stevige mosterdsoep
met uitgebakken spekjes en
knoflookcroutons (kan ook
vegetarisch)

Carpaccio van runderhaas
met pesto, pittenmix en rucola

Gerookte zalmfilet
geparfumeerd met whisky met
zoetzure komkommer

Gebakken mosselen
met kerrie, room en kaas

Dungesneden Ardennerham
met meloenbolletjes

Maaltĳdsalades
Caesar
met lauwwarme gegrilde kip of
vegan filet, cherrytomaat, rode ui en
knoflookbrood

Noordzee
met gerookte zalm, forelfilet en
whiskysaus

Extra
Portie friet
Gefrituurde aardappelwedges
Salade

8.00

8.00

8.00

13.50

13.50

9.50

10.50

16.50

18.50

4.75
4.75
4.75

Hoofdgerechten

PROEVERIJMENU 
3-GANGEN 

(voor twee personen) 84.00

Voorgerechten
Hoofdgerechten
Grand dessert

Desserts
Lokaal kaasplankje (Den Elzen)
druivenmarmelade, vijgenbrood

Dame blanche
vanille ijs, warme chocoladesaus

Warme wafel
met kersen en ijs

Limoncello tiramisu
met pistache ijs, gedroogd- en
gesuikerd fruit

Moelleux van chocolade
met steranijs ijs

13.50

9.75

10.50

10.50

10.50

"Good-bye Golden Tulip
Hello Two Brothers"

Ons hotel heeft een bijzondere missie,
deze leest u op onze drankenkaart.

24.50
43.50
19.50

Onze proeverij van de kaart is ook per gang
te bestellen:

is of kan vegetarischvanaf 17.00

Geserveerd met frites en seizoensgroenten





Lunch
Broodjes 
Tuna melt
met rode ui en cheddar

Gerookte zalm
met zoetzure komkommer en
limoenmayonaise

Carpaccio
met oude kaas, pittenmix en rucola

Burrata
met pesto en tomaat

Brie
met honing, walnoten en rucola

Rosbief
met mosterdmayonaise en peper

Soepen

Caesar
met lauwwarme gegrilde kip of
vegan filet, cherrytomaat, rode ui en
knoflookbrood

Noordzee
met gerookte zalm, forelfilet en
whiskysaus

Extra
Portie friet
Gefrituurde aardappelwedges
Salade

10.25

13.50

13.50

10.50

10.50

10.75

16.50

18.50

4.75
4.75
4.75

Warme gerechten
12-uurtje
met een kopje soep, broodje kroket
en een uitsmijter

Kroketten met brood
twee Bourgondiër kroketten met
brood en mosterd

Kroketten met friet 
twee Bourgondiër kroketten met
friet, mayonaise en mosterd

Visstoofpotje
met kabeljauw, zalm, mosseltjes,
seizoensgroenten, frites en met een
Madeira roomsaus

Spies van runder picanha 
van de grill met paprika, rode ui,
truffeljus en frites

Spareribs
afgelakt met een smokey saus,
salade en frites

12.50

12.50

13.00

21.50

22.50

22.50

Desserts
Vers fruit
met sorbetijs

Dame blanche
vanille ijs, warme chocoladesaus

Seizoensgebak met ijs

Limoncello tiramisu
met pistache ijs, gedroogd- en
gesuikerd fruit

Verse appeltaart met vanille ijs

10.50

9.75

9.50

10.50

9.75

"Good-bye Golden Tulip
Hello Two Brothers"

Ons hotel heeft een bijzondere missie,
deze leest u op onze drankenkaart.

12.00-16.30 is of kan vegetarisch

keuze uit meergranen bruin- of maisbrood

Goed gevulde uiensoep
met een kaasbroodje

Stevige mosterdsoep
met spekjes en knoflookcroutons
(kan ook vegetarisch)

Maaltĳdsalades

Panini's
Ham of kaas
Ham-kaas
Ardennerham-pesto

Uitsmĳters
Ham of kaas
Ham-kaas

Two Brothers uitsmĳter
met ham, kaas, ui, tomaat en 
kruiden 10.75

8.00

8.00

7.50
7.75
7.75

9.75
10.25



8.00

8.00

7.50
7.75
7.75

9.75
10.25


