
 

Lunch 
 

Koude lunch gerechten 
Onze koude lunchgerechten worden geserveerd op 2 sneeën bourgondisch 

desembrood en kunt u bestellen tot 17.00. 

 

 

Clubsandwich Brabants Genot 
Broodtorentje geroosterd desembrood | kaas | huisgerookte kipfilet | ei 

| bacon | cocktailsausje 9.25 

Clubsandwich zalm 
Broodtorentje geroosterd desembrood | kruidenkaas| huisgerookte zalm 

| zongedroogde tomaatjes | rode ui | dillecremé 9.75 

Carpaccio 
Rundercarpaccio | crème van pesto | kaascroutons | pijnboompitjes 10.75 

Gezond 
Oude kaas | boerenham | komkommer | tomaat | gebakken ei 

| truffelmayonaise 8.25 

Huisgerookte zalm 
Huisgerookte zalm | garnaaltjes | chilidressing 10.50 

 

 

Warme lunchgerechten 
Onze warme lunchgerechten worden geserveerd op 2 sneeën bourgondisch 

desembrood en kunt u bestellen tot 17.00. 

 

Beenham 
Boeren beenham | gefrituurde ui | mosterdsaus 9.50 

Brabants Genot plate 
Soep naar keuze | gebakken ei | kroket | rauwkostsalade | mosterd 9.25 

Camembert 
Met sesamzaadjes gepaneerde camembert | kaas 

| grove tapenade van olijven en zongedroogde tomaatjes 9.75 

Pittig gehakt 
Pittig gehakt | gebakken ui | gebakken champignons 

| oude kaassnippers | chilimayonaise 9.25 



 

 

 

Tosti’s 
Onze tosti’s worden geserveerd op 2 sneeën bourgondisch desembrood 

en kunt u bestellen tot 17.00. 

 

 

Tosti ham kaas 
Ham | kaas 6.25 

Caprese 
Tomaat | mozzarella | pesto | pijnboompitjes 6.75 

Brabants Genot 
Pittig gehakt | kaas | gebakken ei 7.25 

 

 

Uitsmijters 
Onze uitsmijters worden geserveerd op 2 sneeën bourgondisch desembrood en kunt 

u bestellen tot 17.00. 

 

Ham/kaas 
Boerenham | kaas 8.50 

Zalm 
Huisgerookte zalm | spinazie | gevulde zoete pepadew pepertjes 9.25 

Brabants Genot 
Boerenham | kaas | ui | spek | champignons 8.75 

  



 

Voorgerechten 
 

Soepen 
Onze soepen worden geserveerd met uien- en knoflookbrood 

 

Pomodorisoep 
Gehaktballetjes | kruidige kaasstengel 6.25 

Sjalottensoep 
Kaascrème 5.50 

Soep van het menu 
Keuze uit een soep van een van onze menu’s 5.75 

 

 
 

Voorgerechten 
Onze voorgerechten worden geserveerd met uien- en knoflookbrood 

 

Carpaccio 
Rundercarpaccio | pestocrème | kaascroutons | bruchetta met olijf/paprika 

tapenade | pijnboompitjes | kaassnippers 12.25 

Camembert 
Salade | lauw/warme camembert | papadum |sesamzaadjes  

| honing- mosterddressing 11.25 

Gerookte kip 
Salade | huisgerookte kipfilet | mousse van avocado  

| krokante boerenhamsnippers 10.75 

Gamba’s 
In lookboter gebakken gamba’s | gevulde zoete papadew pepertjes 10.50 

Proeverij Brabants Genot 
Combinatie van verschillende voorgerechtjes 13.25 

Voorgerecht Brabants Genot menu 
Keuze uit een van de voorgerechten van ’T Brabants Genot menu 9.50 

Voorgerecht Verwenmenu 
Keuze uit een van de voorgerechten van het Verwenmenu 11.50 

  



 

Hoofdgerechten 
 

Vegetarisch  
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren 

 

Fettuccine 
Pasta | verse groenten | kaassaus 16.75 

Groentetaart 
Tortillas | verse groenten | roomsaus | kaas 16.25 

Risotto 
Truffelrisotto | geitenkaas | spinazie 16.75 

Batata hara 
Paprika | licht pittige aardappel | verse groenten 17.25 

 

 

 

Hoofdgerechten vlees 
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren 

 

Tournedos 
Tournedos | gegrild | scampi’s tempura | bruine knoflooksaus 24.25 

Varkensrollade 
Huisgemaakte rollade | vulling van in port gemarineerde appel |  

rode portsaus 17.25 

Spare ribs 
Zoet | pittig 19.25 

Hamburger Brabants Genot 
Hamburger | kaas | sla | gebakken ei | mayonaise | curry 13.75 

Varkenshaas saté 
Huisgemarineerd | satésaus | seroendeng | kroepoek | gefrituurde uitjes 19.25 

Hoofdgerecht Brabants Genot menu 
Keuze uit een van de hoofdgerechten van ’T Brabants Genot menu 15.75 

Hoofdgerecht Verwenmenu 
Keuze uit een van de hoofdgerechten van het Verwenmenu 18.25 



 

 
Hoofdgerechten vis 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren 

 

Gamba’s 
Oosters gemarineerde gamba’s | geconfijte ui | knoflookolie | pinda’s 19.25 

Zeewolffilet 
Bedje van spinazie | bearnaisesaus 17.75 

Tonijnsteak 
Rose gebakken tonijn | sesamrand | gegrild | chilli ketjapsaus 20.50 

Zeebaarsfilet 
Chips van rozevalaardappel | mosterdsaus 18.75 

 

 

 
Pastagerechten 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren 

 

Kip 
Fettuccine | kip | pesto | noten | kaas 17.25 

Brabants Genot 
Fettuccine | gamba’s | roomsaus | huisgerookte zalm 18.50 

Gehakt 
Fettuccine | gehakt | spinazie | kaassaus 17.25 

 

 

 
Kindergerechten 

 

Kipnuggets met frietjes 7.50 
Frikandel met frietjes 7.50 

Kroket met frietjes 7.50 

Spare ribs met frietjes 8.25 
Fettuccine met bolognaisesaus 8.50 

  



 

 
Nagerechten 

 

Kinderijsje 
Bolletje ijs |aardbeiensaus | spikkels | verrassingsbeker 3.75 

Chocoladetaart 
Huisgemaakte chocoladetaart | chocolademousse | frambozenstroop 6.50 

Cheesecake 
Huisgemaakte limoencheesecake | limoensiroop | koekbodem 4.50 

Aardbeiensoepje 
Soepje van aardbei | pistachijs | huisgemaakte bitterkoekjes 6.50 

Kaasplank 
Diverse soorten kaas | bierstroop | truffelhoning 9.50 

Nagerecht Brabants Genot menu / Verwenmenu 
Keuze uit een van de nagerechten van een van onze menu’s 5.25 

 

 

Koffie en Thee 

Koffie 2.20 

Cafeïnevrije koffie 2.20 
Cappuccino 2.40 

Latte Macchiato 3.20 

Espresso 2.30 
Verse Muntthee 2.85 

Thee diverse smaken 2.20 

 

Speciale koffie (non-alcoholisch) 

Cappuccino Crème brûlée 

Cappuccino | butterscotch siroop | gecarameliseerd melkschuim 3.50  

Witte chocolade en macadamia Latte 
Witte chocolade | macadamia | heerlijke Latte 3.80 

Chai ‘on the rocks’ 
Chai latte | vanille | ijsblokjes 3.50 

Bombay chai latte 
Latte macchiato | chai latte 3.80 

 



 

 
Speciale koffie (alcoholisch) 

Irish Koffie 6.00 

Spaanse koffie 6.00 
Franse koffie 6.00 

Italiaanse koffie 6.00 

Koffie 43 6.00  



 

Pannenkoeken 
 

 

Kinderpannenkoeken 
Verrassingspannenkoek 

Pannenkoek naturel | keuze uit een verrassing 9.25 

Knuffelpannenkoek 
Pannenkoek naturel | keuze uit een knuffel 10.00 

 

 

 
Zoete pannenkoeken 

 

Appel | rozijn | kaneel 10.25 

Banaan | kaneel 10.25 
Rozijnen 9.75 

Appel 9.75 

 

 

 

Hartige pannenkoeken 
 

Naturel 8.25 

Boerenham | kaas 10.25 

Boerenham | kaas | ui 10.50 
Appel 10.25 

Spek 10.25 

Spek | appel 10.50 
Spek | kaas 10.50 

Spek | appel | rozijnen 10.75 

 
 

 

 

 



 

 
 

Specialiteiten van ’T Brabants Genot 
 

Biggel 
Spek | champignons | ui | salami | boerenham | tijm 12.75 

Brabants Genot 
UI | paprika | kaas | boerenham | gebakken ei 13.50 

Franse pannenkoek 
Appel | brie | honing 12.75 

Zwitserse pannenkoek 
Geitenkaas | boerenham | honing 13.25 

Brabantse pannenkoek 
Pittig gehakt | champignons | ui | kaas 12.75 


