
Lactosevrije Dinerkaart 

Lieve gasten,  

Van harte welkom in ons restaurant! Geniet van de gerechten 

en laat u verrassen door onze Brabantse gastvrijheid!  

 

Team de Brabantse Kluis  

Deze kaart is gericht op gasten met een lactosevrij 
dieet. Heeft u tevens een andere dieetwens of 
voedselallergie, laat het ons weten, we kijken 
graag met u samen naar de mogelijkheden. 



* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestel-

Het Brabantse Kluis menu 
 

4 gangen  voor € 42,95 

 (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie met friandises) 

5 gangen voor € 47,95  
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert, koffie met friandises) 

 
 
 

Vitello tonato  
dun gesneden varkensfricandeau met tonijnmayonaise, kappertjes en gemengde sla 

of 

Zuster Sarto’s salade  
gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille-dressing 

 

Verse tomatensoep met balletjes*  
of  

Seizoensoep  

wisselende soep van het seizoen 
 

Tournedos met truffeljus 

biefstuk van de haas (200 gram), het meest malse deel van het rund, geserveerd met truffeljus 

of  

Snoekbaars naturel 
met een crumble van gedroogde ham  

 

Melkmeisje  
2 bollen lactosevrij ijs met aardbeien– of chocoladesaus 

of  

Wafel met poedersuiker  
Luikse wafel met een bolletje lactosevrij ijs  

 

Koffie met friandises 



Amuse  
 

Stokbrood met aioli 4,25 

Voorgerechten 
Onze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood. 
 

Vitello tonato 10,50 

Dun gesneden varkensfricandeau met tonijnmayonaise, kappertjes en  
gemengde sla 
 

Gerookte zalm 9,95 

Met mosterd-dille dressing en stokbrood  
 

Tataki van diamanthaas 11,00 

Japanse bereiding van diamanthaas met bosuitjes, rode peper, gefrituurde uitjes en  
Oosterse saus  
 

Soepen 

Alle soepen worden geserveerd met stokbrood 

Verse tomatensoep* 5,50 

Met balletjes  
 

Boerengroentesoep* 5,50 

Met balletjes  
 

Erwtensoep  6,95 

Salades  
Onze bekende groene salades met als basis de babyleaf sla uit de Peel.  
Te bestellen als voorgerecht- of als maaltijdsalade.  
 
Zuster Sarto’s salade 11,50/17,50 
Met gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes  
en mosterd-dille dressing 
 
Zuster Helena salade 11,50/16,50 
Krokante vegetarische kip, croutons en caeserdressing 

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestel-



Vleesgerechten 
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met  
roerbakgroenten, friet en mayonaise.  

 

Tournedos met truffeljus 28,50  
Het meest malse deel van de rund, biefstuk van de haas  
(200 gram), geserveerd met truffeljus  
 

Surf en turf 24,50 

Runderhaasmedaillons met 3 gebakken gamba’s  en truffeljus  

 

Varkenshaasmedaillons  17,50 
met truffeljus of pruimensaus  
 

Mixed Grill 20,50  

Westernsteak, varkenshaas, runderhaas en kipfilet. 

 

Speenvarkenfilet 18,50 

Met saus van rode pruimen 

 
 

Burgers en Zo 
Al deze gerechten worden geserveerd met salade, friet en  
mayonaise.  

 

Beefburger van de chef 17,50   

Beefburger op een Italiaanse bol met pulled pork, bacon, tomaat  
sla en truffelmayonaise   
 

Beefburger BBQ 16,95  

Beefburger op een Italiaanse bol met tomaat, augurk, bacon  
gefrituurde uienringen en barbecuesaus 



Desserts 
Geniet nog even na met een heerlijk dessert of van een heerlijke koffie.  Alle desserts worden met zorg  
bereid door onze keukenbrigade. Wij serveren ambachtelijk boerderij-ijs, vol van smaak. 
 

Coupe sorbet 6,25 

2 bollen sorbet ijs, vers fruit en aardbeiensaus 
 

Melkmeisje 4,85 

2 bollen lactosevrij ijs met aardbeien- of chocoladesaus  
 

Wafel met poedersuiker 5,50 

Luikse wafel met een bolletje lactosevrij ijs 
 

Vis en vegetarische gerechten  
Al onze vis gerechten worden geserveerd met  
roerbakgroenten, friet en mayonaise 

 

Oosterse gamba’s 18,95 

Gebakken in teriyakisaus   
 

Kabeljauwfilet 18,95 

Met een crumble van gedroogde ham  
 

Snoekbaarsfilet 22,00 

Naturel 

Pulled Jackfruit 17,95 

Italiaanse bol met Jackfruit, barbecuesaus en een frisse salade  

 

Feestje vieren? 

In het restaurant, in de Buitenkamer of op het terras, voor 

(bijna) ieder gezelschap hebben we mogelijkheden. Interes-

se? Neem vrijblijvend contact op met onze collega’s van de 

afdeling reserveringen, zij maken graag een voorstel voor u 

op maat.  

Ze zijn van maandag—vrijdag op kantoortijden (9.00—17.00 

uur) bereikbaar, telefonisch of via mail:  

reserveren@brabantsekluis.nl 



Biggetjesmenu  11,25 

Deze gerechtjes zijn ook los te bestellen 

Kinder tomatensoep* 3,50 

Met balletjes, geserveerd met brood  

Kinder groentesoep* 3,50 

Met balletjes, geserveerd met brood 

 

Frietjes 5,50 

Met een snack naar keuze:  

- vegetarische kroket 

- 2 knakworstjes 

- frikandel 

- Mini  Mac de Kluis  (kleine hamburger op een zacht broodje)  

(meerprijs €2,75) 

 

Sorbetijsje 3,50 

Tip: 

Heb jij de Biggetjesroute al gelopen? Deze speurwandeling van 4 km is uitermate geschikt voor kinderen 

tussen de 3—10 jaar.  Op de route staan verschillende ijzeren biggen ‘verstopt’. Deze kun je zoeken. On-

dertussen leer je met de verschillende zoekkaarten van alles over de natuur. De route gaat grotendeels 

over zandpaden, maar de kinderwagen kan mee. 


