LUNCH & DINER
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Gerechten waar het glutenteken bij staat,
zijn gerechten die glutenvrij kunnen worden besteld.

TAPPAS BRUNCH
De Twins TappasBrunch
Elke Zondag kunt u reserveren voor een TappasBrunch.
Tussen 12.00 en 13.00 uur en de duur is dan 2,5 uur.
(in juli en augustus zijn we op zondag gesloten)
Bij aankomst serveren wij u aan tafel een soep naar keuze.
U heeft altijd de keuze uit 2 soepen, deze worden op de dag zelf vermeld.
De soepen worden geserveerd met stokbrood kruidenboter en
een huisgemaakte rouille.
Vervolgens kunt u genieten van diverse kleine, koude en warme,
gerechten welke wij op etagères en kleine bakjes aan tafel serveren.
De koude gerechten bestaan uit: diverse broodjes en wisselende vlees
en visgerechten.
De warme gerechten bestaan uit: wisselende vlees en visgerechten en frites.
We sluiten af met gezellige kleine zoete lekkernijen.
Bij de TappasBrunch zijn de volgende drankjes inbegrepen:
Koffie, thee, water en jus d'orange.
De duur van een TappasBrunch is 2,5 uur.
De prijs voor volwassene is € 24,95 pp.
kinderen van 4 tm 11 jaar € 12,50 pp.
(kinderen tm 3 jaar zijn gratis)
Reserveren:
Een TappasBrunch moet minimaal 1 dag vantevoren worden gereserveerd.
Reserveren kan al vanaf 2 personen (tot ongeveer 30 personen)

LUXE BROODJES
Mmmmm
Lekker brood!

Maak uw keuze
Club boerenbruin
Club boerenwit
Waldcornbol
Italiaanse bol

Glutenvrij
Brood
€ 1,00 extra

Ocean
Gerookte zalm, eiersalade, luxe sla en uitgebakken spek

€ 9,25

Carpaccio
Rundercarpaccio met truffelmayonaise of pesto, luxe sla,
pijnboompitjes en oude kaas

€ 9,50

Geitenkaas
Luxe sla, geitenkaas, vijgencompote verse vijgen en noten

€ 9,25

Brie
Luxe sla, brie, noten en honing

€ 8,95

A la Twins
Gebakken kipfilet, uitgebakken spek, oude kaas, komkommer, ei, luxe sla
tomaat en een huisgemaakte mayonaise

€ 9,25

Italiaans
Luxe sla, buffel mozzarella, tomaat en pesto

€ 8,95

Tuna Fever
Luxe sla en huisgemaakte tonijnsalade

Foccacia 3-Way (dit gerecht kan niet aangepast worden)
3 kleine belegde Foccacciabroodjes:
- Rundercarpaccio met truffelmayonaise
- Gerookte zalm en roomkaas
- Caprese, mozzarella, pesto en tomaat

€ 9,25
€ 9,95

LUNCHKAART
Soepen
Romige tomatensoep (Tip van Twins)
Zoete aardappelsoep
Grove mosterd/brie soep geserveerd met een bitterbal
Soep a la ’chef’ (een wekelijks wisselende soep)
Boerenrunderbouillon
Lichtgebonden aspergesoep (alleen in seizoen)

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,95
€ 5,75
€ 5,75
€ 6.25

Alle soepen worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter en een huisgemaakte rouille

Tosti's / Panini's

Tosti's

Panini's

Ham en/of Kaas
Hawaï (ham , kaas en ananas)
Boeren-Tosti/Panini

€ 5,25
€ 5,50

€ 6,75
€ 6,95

met kaas, ui, champignons en een gebakken ei

€ 5,95

€ 7,25

€ 5,95

€ 7,25

Brie
met brie ham, ananas en een honing-mosterdspread
De tosti's en panini's worden geserveerd met een frisse salade

LunchTip: Etageère ’Twins’
(te bestellen vanaf 2 personen)

Laat u verrassen door een klein soepje en diverse kleine warme en koude hapjes
(waaronder vis, vlees en kaas) Het geheel wordt geserveerd op een etagère
Dit gerecht vraagt wel enige bereidingstijd

€ 11,75 pp.

LUNCHKAART
LunchSpecials warm
Twaalfuurtje
Klein kopje tomatensoep, 1 kroket met een sneetje brood en 2 minibroodjes
(een met rundercarpaccio en een met zalm & roomkaas)

€ 11,50

Boerenbrood (1 snee boerenbruin)
Met gebakken champignons, prei, ui en oesterzwammen,
gegratineerd met brie

€ 8,95

Oerbol Kip (Waldcornbol of Italiaanse bol)
Gebakken kipfilet, champignons, ui, ananas en piri piri saus

€ 9,25

Oerbol Ossenhaas (Waldcornbol of Italiaanse bol)
Gebakken Ossenhaas, champignons, ui, paprika in een Oosterse saus

€ 9,50

Oerbol Gehakt (Waldcornbol of Italiaanse bol)
Gekruid gehakt met tomaat, ui, crème fraiche, luxe sla en oude kaas

€ 9,50

Champignonpotje
Minichampignons , spekjes, ui, knoflook in room gegratineerd met kaas
Geserveerd met stokbrood en een frisse salade
(kan ook vegetarisch)

€ 9,25

Uitsmijter ham en/of kaas (wit of bruin brood)

€ 8,75

Boerenuitsmijter (wit of bruin brood)
Met tomaat, champignons, ui, spek en gegratineerd met kaas

€ 9,25

2 kroketten met brood (wit of bruin) of frites

€ 7,95

2 frikandellen met brood (wit of bruin) of frites

€ 7,95

SALADES
Salades
Rundercarpaccio
met Truffelmayonaise of pesto, pijnboompitjes, luxe sla en oude kaas

€ 12,95

Salade Ossenhaas (lauwwarm)
Luxe sla met gebakken Ossenhaas, mini champignons ui en oesterzwammen € 14,50

Salade Geitenkaas
Luxe sla, geitenkaas, vijgencompote, verse vijgen, noten en een huisgemaakte
kaasstengel geserveerd met een frambozendressing
€ 14,25

’Smokey Salad’
Luxe sla, gerookte zalm, gerookte eendenborst, gerookte kip, uitgebakken
spek, pijnboompitjes, croutons geserveerd met een frambozendressing

€ 14,95

Seafood Salad
Luxe sla met diverse soorten vis (koud en warm)

€ 15,25

Bij de salades serveren wij stokbrood met kruidenboter en een huisgemaakte rouille

DINERKAART
Voorgerechten (kleinere portie)
Rundercarpaccio
met Truffelmayonaise of pesto, pijnboompitjes, luxe sla en oude kaas

€ 11,95

Drieluik starter
Kleine tomatensoep, kleine rundercarpaccio en een kleine zalmcocktail

€ 11,95

Salade Geitenkaas
Luxe sla, geitenkaas, vijgencompote, verse vijgen, noten en een huisgemaakte
kaasstengel geserveerd met een frambozendressing
€ 13,75

’Smokey Salad’
Luxe sla, gerookte zalm, gerookte eendenborst, gerookte kip, uitgebakken
spek, pijnboompitjes, croutons geserveerd met een frambozendressing

€ 13,75

Seafood Salad
Luxe sla met diverse soorten vis (koud en warm)
De voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter en een huisgemaakte rouille

Liever een soepje?
Kiest u liever voor een van onze soepen?
Deze kunt u vinden bij de lunchgerechten

€ 13,75

DINERKAART
Hoofdgerechten
Saté Twins Kipsaté geserveerd met Atjar en kroepoek

€ 15,75

Varkensschnitzel met een champignonroom- of pepersaus

€ 15,95

Zalmfilet met Terriyaki en sesamzaadjes

€ 19,25

Scholfilet geserveerd met tomaten-salsasaus

€ 18,95

Hollandse biefstuk
geserveerd met een peper- of champignonroomsaus

€ 18,95

Mixed grill
Kip, varken en rund geserveerd met een champignonroom- of
pepersaus

€ 18,95

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd op een bedje
van warme groenten, aardappelen, frites en een frisse salade

Verderop in deze menukaart bieden wij u ook een Vegetarische kaart aan!

KadoTip !
Heeft u al eens gedacht aan onze
Kadobon? (Kies zelf uw bedrag)

DESSERTS
Bokkepootjes Tiramisu

€ 6,25

Stroopwafel Monchou

€ 6,50

Pecan Toffee IJsschuimtaart

€ 4,25

Citroen IJsschuimtaart

€ 4,25

Pancake
met warme kersen, bol vanille-ijs en slagroom

€ 6,50

Koffie, Cappuccino of Thee a la Twins
Met diverse kleine lekkernijen

€ 3,95

KINDERKAART
Soepje
Je mag uit de grote kaart een soepje kiezen,
Deze is wel wat kleiner en wordt geserveerd met
stokbrood, kruidenboter en een huisgemaakte rouille

€ 4,25
Hoofdgerechten
Kroket
met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing

€ 5,50
Frikandel
met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing

€ 5,50
Kipnuggets
met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing

€ 5,50
Desserts
Raket-handijsje
€ 0,95
Verrassingsbeker
met Led-verlichting!
kinderen mogen deze
mee naar huis nemen

€ 4,75

VEGETARISCH
Soepen
Romige tomatensoep (Tip van Twins)
Grove mosterd/brie soep
Zoete aardappelsoep

€ 5,95
€ 6,25
€ 5,95

Alle soepen worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter
en een huisgemaakte rouille

Tosti's / Panini's

Tosti's

Kaas
Kaas/Ananas
Boeren (met kaas, ui, champignons en een gebakken ei)
Brie
Italiaans (met Buffelmozzarella, tomaat en groene pesto)

€ 5,25
€ 5,50
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

Panini's
€ 6,75
€ 6,95
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25

Lunchgerechten
Boerenbrood (1 snee boeren bruin)
met gebakken champignons, prei, ui en oesterzwammen,
gegratineerd met brie

€ 8,95

Champignonpotje
Minichampignons, ui, knoflook in room, gegratineerd met kaas.
Geserveerd met stokbrood en een frisse salade

€ 9,25

VEGETARISCH
Lunchgerechten
Uitsmijter kaas (wit of bruin brood)
Broodje Brie (Waldcorn- of Italiaanse bol)

€ 8,75

met luxe sla, brie, noten en honing

€ 8,95

Italiaans broodje (Waldcorn- of Italiaanse bol)
Buffelmozzarella, tomaat en pesto

€ 8,95

Broodje Geitenkaas (Waldcorn- of Italiaanse bol)
met luxe sla, geitenkaas, vijgencompote verse vijgen en noten
Broodje huisgemaakte eiersalade (Waldcorn- of Italiaanse bol)

€ 9,25
€ 8,95

Salade Geitenkaas
Luxe sla, geitenkaas, vijgencompote, verse vijgen, noten en een
huisgemaakte kaasstengel geserveerd met een frambozendressing

€ 14,95

Italiaanse Salade
Luxe sla, buffelmozzarella, tomaat, rode ui en pesto

€ 14,95

Hoofdgerechten
Huisgemaakte vegetarische loempia’s
(Twee huisgemaakte loempia's gegratineerd met brie)

Luxe vegaburger
Wortelwrap
Gevuld met diverse groenten en geitenkaas

€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade.

SPECIAL TEA TIME
MOUNT FEATHER
Biologische groene thee
Eerste kwaliteit Chinese
thee

TEA SPECIALS

LYCHEE WHITE PEONY

DUKE’S BLUES
Biologische zwarte thee
met korenbloem blaadjes
en bergamot aroma

TIFFANY’S BREAKFAST

Biologische witte thee
Eerste kwaliteit thee
met lychee aroma

QUEEN BERRY
Biologische fruit-thee
Hibiscus, vlierbes, zwarte
bes, rozenbottel, blauwe
bes, aardbeien stukjes
en aroma

Biologische zwarte thee

MERRY PEPPERMINT

AFRICAN AFFAIRS
Rooibos-infusie
Rooibos, rozijnen, cacao
pitten en truffel aroma.

THE SECRET LIFE OF CHAI
Biologische chai thee
Zwarte thee, gember,
steranijs, sinaasappelschil, kardemom, roze
peper, kruidnagel, kaneel
en grapefruit aroma

Biologische kruidenthee
Zoethoutwortel, pepermunt, venkel, basilicum
en pepermunt aroma

ENERGINGER
Biologische kruidenthee
Citroengras, gember,
rozemarijn en citroen
verveine

DRINKS
Warme dranken
Koffie
Decafé
Thee ’or tea’ (diverse smaken/biologisch)
Verse Muntthee
Cappuccino
Cappuccino Karamel of Hazelnoot
Espresso
Dubbele Espresso
Koffie verkeerd
Latte Macciato
Latte Macciato Karamel of Hazelnoot
Chailatte Macciato

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,65
€ 2,50
€ 3,95
€ 3,00
€ 3,40
€ 3,50
€ 3,25

Warme Chocolademelk (Callebaut)
Warme Chocolademelk met slagroom

€ 3,10
€ 3,50

French Coffee (Grand Marnier)
Irish Coffee (Jameson)
Spanish Coffee (Likeur 43)
Italian Coffee (Amaretto)

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

Koffie/Thee/Cappuccino a la Twins
met diverse lekkernijen
Wijnen
Droge witte wijn:
Verdejo
Pinot Grigio
Chardonnay
Sauvignon blanc
Zoete witte wijn
Rode huiswijn (Primitivo)
Merlot (rood)
Huiswijn Rosé
Blush Rosé
Fles Cava

€ 3,95

Frisdrank
Coca Cola (flesje)
Coca Cola zero (flesje)
Chaudfontaine rood (flesje)
Chaudfontaine blauw (flesje)
Fanta (flesje)
Sprite (flesje)
Cassis (flesje)
Bitter Lemon (flesje)
Tonic (flesje)
Appelsap (flesje)
Rivella light (flesje)
Jus d'Orange (flesje)
Jus d'Orange (vers geperst)
Fristi (flesje)
Chocomel (flesje)
Lipton ice tea (glas)
Lipton green tea (glas)
Ranja (glas)
Melk (glas)

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 3,00
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00

IJscappuccino
(Alleen in seizoen/indien voorradig) € 4,00

€ 4,00
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,00
€ 4,25
€ 24,50

Cognac/whisky
Remy Martin
Johnny Walker red
Famouse Grouse
Jameson
Glenfiddich malt

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Jonge Jenever
Jagermeister

€ 2,75
€ 2,75

www.twinslunchendiner.nl

Bier van de tap
Hertog Jan (0,25)
Hertog Jan (0,45)
Leffe bruin (0,25)

€ 2,60
€ 4,95
€ 3,40

Hoegaarden witbier

€ 3,40

(Alleen in seizoen)

Bier uit de fles
Alcoholvrij bier
Oud bruin
Radler citroen 2%
Radler citroen 0 %
Leffe trippel
Leffe blond
Liefmans
Franzis kaner (0.5)

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,40
€ 3,40
€ 5,25

Gedistilleerd
Grand Marnier
Amaretto
Tia Maria
Cointreau
Baileys
Bacardi
Vieux
Safari
Likeur 43

€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,50

P.S.V.
Rode Port
Witte Martini
Medium Sherry

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,10

GEWOON LEKKER!
Appeltaart

€ 3,25

Appeltaart met slagroom

€ 3,50

Seizoensgebak (vraag de bediening) € 3,25
Aardbeiengebak (alleen in seizoen)

€ 3,25

Pecantoffee IJsschuimtaart

€ 4,25

Citroen IJsschuimtaart

€ 4,25

Portie bitterballen (6 stuks)

€ 3,00

Portie bitterballen (12 stuks)

€ 6,00

Bittergarnituur (12 stuks)

€ 6,00

Bittergarnituur XL (24 stuks)

€ 11,50

Portie Butterflygarnalen (8 stuks)

€ 5,95
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Tortillachips met gesmolten kaas
uit de oven en tacosaus

€ 5,25

Puntzak frites met mayonaise

€ 3,00

Worstenbroodje

€ 3,25

Broodplankje met diverse smeersels € 4,95
Klein mandje stokbrood

€ 2,25

met kruidenboter en een huisgemaakte rouille

HOOGKOORPASSAGE 27 - 5831DM BOXMEER
T. 0485 57.87.04

WWW.TWINSLUNCHENDINER.NL

