
menukaart



Deze gerechten kunnen vegetarisch of glutenvrij 
besteld worden. Dit  moet wel even duidelijk aangegeven 
worden bij de bediening. 

Let op:
Wanneer er bij een glutenvrij gerecht een broodje 
geserveerd wordt, betaalt u een meerprijs van 
v 1,00 per broodje! 

Glutenvrij*

Vegetarisch

Legenda 

            

*

tip  

Verras iemand 
met onze 
cadeaubon



Elke zondag kunt u reserveren voor een TapasBrunch.
Tussen 12.00 en 13.00 uur en de duur is 2,5 uur.
(In de zomermaanden zijn wij op zondag gesloten). 

Bij aankomst serveren wij u aan tafel een soep naar keuze.
U heeft altijd 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 op 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 TapasBrunch zijn de volgende dranken inbegrepen:
Koffie, thee, water en jus d’orange.
De duur van een TapasBrunch is 2,5 uur.

De prijs voor een volwassene is € 25,95 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 12,50 p.p.
(Kinderen tm 3 jaar zijn gratis)

Een TapasBrunch moet minimaal 1 dag van tevoren worden gereserveerd.
Reserveren kan al vanaf 2 personen ( tot ongeveer 30 personen) 

Reserveren

De Twins TapasBrunch



Etagere 

           T
wins `

Laat u verrassen door 
een klein soepje en diverse kleine warme 
en koude hapjes, bestaande uit diverse soorten 
vis, vlees & vega.

Het geheel wordt geserveerd op een etagère. 
(Dit gerecht vraagt wel enige bereidingstijd).

Deze gerechten kunnen 
niet glutenvrij of vegetarisch 
besteld worden. 

€ 12,50
p.p.

Lunchtip  

Broodje van de Chef  
v 9,95

Wisselend, 
vraag bediening.



Romige tomatensoep       v  5,75    

Grove mosterd/briesoep geserveerd met een bitterbal   v  5,95    

Soep ‘à la Chef’ (een wekelijks wisselende soep)   v  5,75

Tom Kha Kai  soep        v  5,95

Romige aspergesoep (alleen in seizoen)    v  6,25    

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

Ham en/of kaas         v  5,25      v  6,75 

Hawai  ham, kaas en ananas       v  5,50      v  6,95        

Boeren  kaas, ui, champignons en gebakken ei       v  5,95      v   7,25    

Brie  brie, ham, ananas en een honingmosterdspread     v  5,95      v   7,25   
 

De tosti’s en panini’s worden geserveerd met een frisse salade 

Tosti’s      Panini’s

Soepen

Tosti’s   / Panini’s



Oosterse carpaccio (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)   v   10,25
 Rundercarpaccio met terriyakisaus, taugé, bosui, wortel, 
 rode zoete pepertjes, gefrituurde uitjes, rucola en wasabimayonaise   

Carpaccio (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)  v     9,95 
 Rundercarpaccio met truffelmayonaise, luxe sla, 
 pijnboompitjes en oude kaas

Geitenkaas (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)  v     9,75           
 Geitenkaas met luxe sla, vijgencompote, vijgen en noten 

Brie (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)  v     9,25           
 Brie, luxe sla, noten en honing 

Tuna fever (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)  v     9,50           
 Huisgemaakte tonijnsalade met luxe sla 

Club de Mer (wit of bruin brood)  v     9,95           
 Gerookte zalm, forel, garnaaltjes, roomkaas, 
 luxe sla, rode ui en limoen-koriandermayonaise 

Club Pollo (wit of bruin brood)  v     9,75           
 Gerookte kipfilet, uitgebakken spek, komkommer, 
 gebakken ei, tomaat en huisgemaakte kerriemayonaise

Foccaccia 3- Way (gerecht kan niet aangepast worden)    v     9,95
 3 kleine belegde Foccacciabroodjes met:
 -  Rundercarpaccio met truffelmayonaise 
 -  Gerookte zalm en roomkaas
 -  Brie met pesto, zongedroogde tomaatjes,  
    rucola en pijnboompitjes

Luxe  b roodjes
   

Glutenvrij 
broodje 
v 1,00

Keuze uit: 
Waldkornbol, 
Italiaanse bol 
of Speltbol
 



Twaalfuurtje  v  12,50
 Klein kopje tomatensoep, 1 kroket met een sneetje brood 
 en 2 minibroodjes. (een met rundercarpaccio en een met 
 zalm en roomkaas) 

Croque Brie uit de oven v    9,95          
 Romige brie, zongedroogde tomaat, rode ui, pesto, 
 pijnboompitjes, rucola en balsamicodressing 

Oerbol Kip (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol) v  10,50 
 Gebakken kipfilet, champignons, ui, 
 ananas in een piri piri saus  

Oerbol Ossenhaas (waldkornbol, Italiaanse bol of speltbol)  v  10,50
 Gebakken ossenhaas, champignons, taugé, 
 ui in een oosterse saus  

Champignonpotje  v    9,25          
 Champignons, ui, knoflook in room 
 gegratineerd met kaas  
 Geserveerd met stokbrood en een frisse salade  

Uitsmijter ham en/of kaas (wit of bruin brood).  v    8,95       

Boerenuitsmijter (wit of bruin brood). v    9,95  
 Met tomaat, champignons, ui, spek en 
 gegratineerd met kaas 

2 kroketten met brood (wit of bruin) of frites    v    8,25

2 frikandellen met brood (wit of bruin) of frites   v    8,25



Rundercarpaccio     v  12,95
 Rundercarpaccio met truffelmayonaise, luxe sla,
 pijnboompitjes en oude kaas   

Ossenhaas (lauwwarm)   v  14,95 
 Gebakken ossenhaas met champignons, luxe sla, taugé, ui, 
 sesamzaadjes afgeblust met een oosterse saus 

Geitenkaas   v  14,95 
 Geitenkaas, luxe sla, vijgencompote, vijgen en noten, 
 geserveerd met een frambozendressing 

Smokey   v  14,95
 Gerookte zalm, gerookte eendenborst, gerookte kip, 
 luxe sla, uitgebakken spek, pijnboompitjes en croutons, 
 geserveerd met een frambozendressing 

Scampi’s   v  15,25  
 Gebakken scampi’s met ui, taugé afgeblust met 
 een piri piri saus, luxe sla en een huisdressing 

Salades  



Romige tomatensoep (Tip van Twins)  v   5,75

Grove mosterd/briesoep geserveerd met een bitterbal  v    5,95

Soep ‘à la Chef’ (een wekelijks wisselende soep)  v    5,75

Tom Kha Kai soep   v    5,95     

Romige aspergesoep (alleen in seizoen)  v    6,25

 

Verrassingsplank (vanaf 2 personen)                                   p.p. v  11,75  
 4 kleine gerechten waaronder een soep

Oosterse carpaccio     v  12,50
 Rundercarpaccio met terriyakisaus, taugé, bosui, wortel, 
 rode zoete pepertjes, gefrituurde uitjes, rucola en wasabimayonaise 

Carpaccio v  11,95
 Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, 
 pijnboompitjes en oude kaas

Visproeverij 
 Verschillende soorten vis    v  13,50   
 
Vegetarisch drieluik 
 Verschillende vegetarische gerechten    v  11,95
 

Soepen

Voorgerechten



Zalmfilet met scampi’s   v   20,50  
 Geserveerd met een witte wijnsaus 

Ossenhaaspotje   v   19,95  
 Afgeblust met sojasesamsaus 

Luxe vleesspies   v   19,95  
 Lam, kalf en rundvlees geserveerd met een 
 champignonroomsaus of koude knoflooksaus

Gegratineerde tongschar   v   20,50 
 Uit de oven geserveerd met tomaat, rode ui 
 met een kruidenolie 

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites en een frisse salade 

Penne Tartufo   v    17,25    
 Penne in een truffelsaus geserveerd met 
 zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes 
 en rucola

Hoofdgerechten

Bakje met 
extra 

groente 
v  3,50  



Schnitzel    v  16,50  
 Keuze uit een peper- of champignonroomsaus 

Saté à la Twins  v  16,25  
 Kipsaté geserveerd met atjar en kroepoek  

Huisgemaakte vegetarische loempia’s  v  16,95  
 Gegratineerd met brie, geserveerd met een chilisaus 

De plategerechten worden samen met frites 
en een frisse salade op een bord geserveerd

Maaltijdsalade vis  v  19,95 
 Met diverse soorten vis (warm en koud)

Maaltijdsalade vlees  v  19,95 
 Met diverse soorten vlees (warm en koud)

Maaltijdsalade vegetarisch  v  19,95 
 Met diverse soorten kaas en vega (warm en koud)

De maaltijdssalades worden geserveerd 
met een mandje brood, kruidenboter
en een huisgemaakte rouille

Plate gerechten

Maaltijdsalades



Onze ijscoupes 
De unieke smaak van ons ambachtelijk ijs is de basis voor al onze ijscoupes. 
Zorgvuldig samengesteld met de lekkerste ingrediënten. Laat u verrassen door 
de mooie creaties! Vragen over allergenen? Wij helpen u graag!

Strawberry 
Queen 

v 7,50 

Go Nuts  

v 6,95 

Tropical 
Sun 

v 7,50 

2 bollen vanilleroomijs en
1 bol aardbeiensorbetijs met
verse aardbeien en slagroom  
(alleen in het seizoen)

2 bollen hazelnootroomijs
en 1 bol vanilleroomijs
met gemende noten, 
karamelsaus en slagroom  
 

1 bol yoghurt-amarene-
roomijs en
2 bollen aardbeiensorbetijs 
met vers fruit en slagroom   
 



Ambachtelijk ijs
Onze ijs is afkomstig van Hoeve Willem III in het Brabantse Helenaveen. 
In deze historische hoeve wordt een uniek en ambachtelijk ijs geproduceerd.
Alle ijssoorten worden bereid volgens authentiek recept met zoveel mogelijk 
verse streekproducten. 

Cherry 
Mania  

v 6,25 

White 
Lady  

v 6,25 

Sweet 
Child

v 4,25 

2 bollen yoghurt-amarene 
-roomijs en 1 bol vanille-
roomijs met amarene 
kersensaus en slagroom 
 

3 bollen vanilleroomijs 
met chocoladesaus en 
slagroom  
 

1 bol vanilleroomijs en 
1 bol aardbeiensorbetijs 
met slagroom (De beker 
mag je meenemen)
 



Je mag uit de grote kaart een soepje kiezen. Deze is 
wel wat kleiner en wordt geserveerd met stokbrood, 
kruidenboter en een huisgemaakte rouille v    4,50 

Kroket  v    5,50   
 met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing 
Frikandel v    5,50   
 met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing 
Kipnuggets v    5,50   
 met frites, appelmoes, mayonaise en een verrassing 

Schatkistje   v    2,75   
Kinderbeker   v    3,50   
  met 1 bol vanille-ijs en slagroom 
 ( kinderen mogen deze beker mee naar huis nemen)
  

soepje

Hoofdgerechten

Desserts

Hangop met kersen.  v    6,25

Red velvet lavacake gevuld met karamel   v    6,50
Warm geserveerd met een bolletje vanille-ijs en slagroom           

Chocolade droom Een trio van chocolade   v    6,75
 
Pecan Toffee ijsschuimtaart met slagroom   v    4,50

Citroen ijsschuimtaart met slagroom   v    4,50

Koffie, cappuccino of thee à la Twins   v    4,50
Met diverse kleine lekkernijen  



warme  d ranken
Koffie    v 2,55
Decafe    v 2,55
Thee”or tea”  v 2,75
(diverse smaken/ biologisch)  
Verse muntthee     v 3,15
Verse gemberthee    v 3,15
Cappuccino  v 2,75
karamel of hazelnoot   v 2,85
Espresso  v 2,50
Dubbele espresso  v 4,00
Koffie verkeerd    v 3,00
Latte macchiato    v 3,40
karamel of hazelnoot    v 3,60
Chailatte macchiato  v 3,50

Warme chocolademelk  v 3,10
(Rousseau chocolade)   
melk, wit en puur 
met slagroom    v 3,50

Koffie/ thee à la Twins.  v 4,25
Koffie met slagroom 
en diverse lekkernijen 
Cappuccino à la twins    v 4,50
Latte macchiato 
à la twins v 4,75

speciale   koffies
French Coffee 
(Grand Marnier)    v 6,50
Irish Coffee (Jameson)    v 6,50
Spanish Coffee (likeur 43) v 6,50
Italian Coffee (Amaretto) v 6,50

frisdranken
Coca cola (flesje)     v 2,65
Coca cola zero (flesje)   v 2,65
Chaudfontaine (flesje)   
rood of blauw   v 2,65
Fanta (flesje)    v 2,65
Sprite (flesje)    v 2,65
Cassis (flesje)    v 2,65
Bitter lemon (flesje)    v 2,65
Tonic (flesje)    v 2,65
Appelsap (flesje)   v 2,65
Rivella light (flesje)   v 2,65
Jus d’orange (flesje)   v 2,65
Versgeperste jus d’orange  v 3,30
Fristi (flesje)    v 2,65
Chocomel (flesje)   v 2,65
Fuze tea 
sparkling lemon (glas)   v 3,00
Fuze tea green (glas)   v 3,00
Ranja (kleine beker)   v 1,75
Melk (glas)    v 2,00
IJscappuccino  v 4,50
Alleen in seizoen/ 
indien voorradig    

wijnen
Droge witte wijnen
Huiswijn wit       v 4,00
Pinot Grigio      v 4,25
Chardonnay     v 4,50
Zoete witte wijn     v 4,00
Huiswijn rood   v 4,00
Merlot/malbec     v 4,25
Huiswijn rosé  v 4,00
Blush rosé    v 4,25

bieren
Bier van de tap
Hertog Jan (0,25)     v 2,75
Hertog Jan (0,45 )      v 5,25
Wisselend bier van de tap v 4,50 
(info bij de bediening)  
Bier uit de fles
Alcoholvrij bier      v 2,85
Oud bruin          v 2,85
Radler citroen (2%)    v 3,40
Radler citroen (0%)    v 3,40
Leffe blond    v 4,50
Leffe blond 0.0%    v 4.50
Leffe dubbel    v 4,60
Triple karmeliet  v 4,60
IJwit      v 4,60
Liefmans    v 3,60
Franziskaner (0,5)    v 6,00
Franziskaner 0.0% (0,5)   v 6,00

Cognac/Whisky/Jenever 
Remy Martin       v 5,75
Johnny Walker red    v 5,75
Famous Grouse      v 5,75
Jameson     v 5,75
Glenfiddich malt      v 5,75
Jonge jenever    v 2,75

Gedistilleerd 
Grand Marnier     v 4,60
Amaretto       v 4,60
Tia Maria     v 4,60
Cointreau      v 4,60
Baileys     v 4,60
Bacardi     v 4,60
Vieux     v 4,25
Likeur 43     v 4,50
Limoncello   v 4,00

P.S.V.
Rode port      v 3,30
Witte Martini     v 3,30
Medium sherry      v 3,15



Gewoon lekker
Appeltaart  v  3,25

Appeltaart met slagroom  v  3,50

Seizoensgebak (vraag bediening)         v  3,25

Aardbeiengebak 
(alleen in het seizoen)  v  3,50

Pecan Toffee ijsschuimtaart 
met slagroom   v  4,50
Citroen ijsschuimtaart 
met slagroom   v  4,50

Portie bitterballen (6 stuks)  v  3,00

Portie bitterballen (12 stuks)  v  6,00

Bittergarnituur (12 stuks)  v  6,00

Tortillachips met gesmolten kaas  v  5,25
uit de oven en tacosaus

Puntzak frites met mayonaise  v  3,00

Broodplankje  v  4,95
met diverse soorten smeersels  

Klein mandje stokbrood  v  3,25
Met kruidenboter en een 
huisgemaakte rouille

Hoogkoorpassage 27

5831 DM  Boxmeer

T  0485 57 87 04

info@twinslunchendiner.nl

www.twinslunchendiner.nl


