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TWINS LUNCH & DINER
Hoogkoorpassage 27
5831DM Boxmeer

T: (0485) 57 87 04

E: info@twinslunchendiner.nl
W:  www.twinslunchendiner.nl
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BORRELETAGÈRE

Tip vanTwins

2 tot 3 pers.€ 17,50

TORTILLACHIPS UIT DE OVEN
met gesmolten kaas en tacosaus

€ 5,25

BITTERGARNITUUR
(12 stuks)

€ 6,00

BITTERGARNITUUR XL
(24 stuks)
€ 11,50

BITTERBALLEN
(6 stuks)
€ 3,00

BITTERBALLEN
(12 stuks)

€ 6,00

BUTTERFLY GARNALEN
(8 stuks)
€ 5,95

PUNTZAK FRITES
met mayonaise

€ 3,00

BROODPLANKJE
met diverse smeersels

€ 4,95 

f f ’n happie 



Zomerse
    Cocktails

Gin & Lemon
GIN & LEMON
Gin met tonic, 
citroen en munt
€ 7,25  

GIN & BERRY
Gin met tonic, 
aardbeien en munt
€ 7,25

Gin & Berry

BALLON 43   
Likeur 43, mineraalwater,    
citroensap en schijfje sinaasappel
€ 7,50 

Ballon43



LIMONCELLO SPRITZ
Limoncello, Cava & 
mineraalwater
€ 7,25 

Limoncello Spritz 

APEROL SPRITZ
Aperol, Cava
& mineraalwater 
€ 7,25

Aperol Spritz

FIZZY PEACHTREE 
Peachtree, 
mineraalwater en limoen 
€ 7,50

Fizzy Peachtree



HERTOG JAN  
Dit Pilsener is het bekendste bier van Brouwerij Hertog 
Jan uit Arcen en is op traditionele wijze gebrouwen.
Het heeft een rijke en volle smaak van mout en met een 
klein zuurtje en een bittere afdronk geeft het een lichte 
tinteling op de tong

0,25 € 2,75  /  0,45 € 5,25 

5,1%

Rijke, volle smaak, klein zuurtje en bittere afdronk

Bier vd tap

SEIZOENSBIER VAN DE WISSELTAP  
Vraag aan de bediening

Bier op fles

OUD BRUIN  
Dit donker en helder bier van Bavaria heeft een 
lichte karamelsmaak, met een verfrissende en licht 
granige afdronk

€ 2,75

RADLER CITROEN  
Gebrouwen door Heineken in Zoeterwoude. 
Dit is een licht bier en makkelijk te drinken. 
De combinatie van zuiver sprankelend 
citroenwater en Amstel bier maakt dat Amstel 
Radler heerlijk smaakt wanneer er naar extra 
verfrissing gezocht wordt

€ 3,00 

2%

Verfrissende met een sparkelende afdronk van 
citroen

RADLER CITROEN 0.0  € 3,00 

3%

Lichte karamelsmaak, verfrissende en granige 
afdronk

HERTOG JAN 0.0  € 2,75
Gebrouwen door Hertog Jan Brouwerij in Arcen. 
Een bier met een moutig karakter, kruidige tonen
in de achtergrond, een volle smaak met een frisse 
hopbitterheid en een lichtzoete afdronk

0,0%

Rijke, volle smaak van hop met een kruidige en moutige afdronk



LEFFE BLOND  
Leffe blond wordt gebrouwen door Anheuser-Busch 
Inbev brouwerij in Leuven.  Dit bier heeft een zoetige en 
fruitige smaak waar een vleugje bitterheid doorschemert
Dit goudblonde bier is dorstlessend en valt in de smaak 
bij zowel mannen als vrouwen

€ 3,50

6,6%

Zoetige, fruitige smaak met een pittige 
afdronk van sinaasappel

LEFFE DUBBEL  
Dit bier, gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev 
brouwerij in Leuven, heeft een volle lichtzoete en 
moutige smaak van vanille, kruidnagel, toffee en 
karamel met een droppige achtergrond. 

€ 3,50

6,5%

Vol van smaak met een lichte aangename bitterheid

TRIPPEL KARMELIET  
Trippel Karmeliet van Brouwerij Bosteels, is een bier 
van hoge gisting 
Het is gebrouwen van gerst, tarwe en haver volgens 
een recept uit 1679. Dit goudgele bier heeft een 
enorme fluffy schuimkraag. In het begin overheerst 
de smaak van hop en bitters maar dat veranderd als 
snel in de fruitige aroma’s van perzik, banaan en citrus

€ 4,50

8%

Hoppige en bittere smaak met een fruitige afdronk

FRANZISKANER WEIZEN  
Dit bier, gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev 
Brouwerij in Leuven,  is een Weizen en wordt gekenmerkt 
door zijn frisse, kruidige en fruitige smaak. Het is romig 
met weelderig schuim en heeft een lichtzoete afdronk

0,5 € 5,25 

5%

Frisse kruidige smaak met een zeer pittig en licht zoete 
afdronk

LIEFMANS
Liefmans fruitesse is een Fruitbier die wordt gebrouwen 
door Bierbrouwerij Liefmans in Oudenaarde. Het heeft 
een frisse en fruitige smaak van kersen en natuurlijke 
vruchtensappen en wordt geserveerd op ijs

  € 3,40

3,8%

Frisse fruitige smaak met een zoete achtergrond



6,5%

Frisse smaak met een lichte 
bitter en zoete afdronk

IJWIT
Heerlijk op een zomerse dag op ons terras! 
Amsterdams Witbier dat wordt gebrouwen
door Brouwerij 't IJ in Amsterdam. 
Dit bier wordt gebrouwen uit tarwemout, 
met vleugje koriander en citroen.

  (op fles) 0,3 € 4,25

             Wegens grote populariteit 
              het hele jaar door verkrijgbaar!


