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KRANKZINNIG VEEL LIEFDE VOOR LEKKER ETEN
In het hart van Breda bevindt zich dé culinaire hotspot van de stad.
Welkom in restaurant Liefdegesticht: een verlengde van Hotel Nassau Breda,
gevestigd in een voormalig klooster.
In restaurant Liefdegesticht stelt iedereen alles in het werk
om u een unieke culinaire belevenis te bieden.
Iedereen is gek op lekker eten, waarbij eenvoudige gerechten
met een rijke smaak centraal staan; geheel in de sfeer van
de rooms-katholieke nonnen die hier vroeger leefden.
Alle gerechten zijn puur, vers, creatief en van hoge kwaliteit.
Hier wordt het onverwachte zelfs overtroffen.
En als u daarbij niet geniet van de heerlijke wijnen,
dan begaat u pas écht een zonde.

OBSESSIVE LOVE FOR GOOD FOOD
Breda’s culinary hotspot is located right at the heart of the city.
Welcome to restaurant Liefdegesticht: an extension of Hotel Nassau Breda,
situated in a former convent.
At restaurant Liefdegesticht, everyone does their utmost
to offer you a unique culinary experience.
Everyone is mad about good food, putting simple dishes
with rich flavours centre-stage, following the ethos
of the Catholic nuns who used to live here.
All dishes are pure, fresh, creative and high quality,
going beyond the unexpected.
If you don’t enjoy some of the delicious wines to accompany it all,
you really are committing a grave sin.
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CHEF’S MENU
3 gangen | 3 courses 38
4 gangen | 4 courses 47
5 gangen | 5 courses 55
Wijzigingen in het menu hebben mogelijk een meerprijs
Changes in the menu may be subject to additional costs

ALL IN CHEF’S MENU
Inclusief passende wijnen, tafelwater en koffie met friandises
Including winepairing, table water and coffee with sweets
3 gangen | 3 courses 70
4 gangen | 4 courses 85
5 gangen | 5 courses 99
Al onze menu’s zijn alleen per tafel te bestellen en
kunnen tot 20.30 uur besteld worden
All our menus are served to a complete table and
may be ordered until 8.30 PM
Heeft u een allergie? Meld het ons
Do you have an allergy? Please let us know
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7 ZONDEN MENU
Niemand is immuun voor de verleidingen des levens.
Van zinnenprikkelende smaken en
uiterlijke schoonheid, tot overdaad.
De weldadige rijkdom van ons culinaire domein stelt u voor
een bijzondere uitdaging:
durft u te proeven van de ‘verboden vrucht’?
Op deze historische heilige grond stellen we u bloot
aan alles wat uw hartje begeert.
U zult daarbij zondigen.
Maar wees niet bang, uw zonden zijn veilig bij ons.
Deze ervaring is, zo beloven we plechtig,
‘Exactly like nothing else’.
Durft u het aan?

7 SINS MENU
Nobody is immune to the temptations of life.
From titillating flavours and outward beauty, to extravagance.
The salutary richness of our culinary domain presents you
with an extraordinary challenge: to “taste our forbidden fruit”.
We will expose you to everything your heart desires
on this historical and sacred ground.
Yes, you will sin.
But do not be afraid, your sins are safe with us.
This experience will be, we solemnly promise,
‘Exactly like nothing else’.
Do you dare?
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APPETIZERS
OESTERS PER STUK | OYSTERS PER PIECE
		4.50
Naturel | plain
Gin-tonic & passievrucht | gin-tonic & passion fruit
Steak tartaar & zwarte knoflook | steak tartare & black garlic
IBERICO | IBERICO			9.50
Pata negra 50 gr | pata negra 50gr
TOAST FOIE | TOAST FOIE			5
Brioche met eendenleverkrullen | brioche with duckliver

KAAS | CHEESE
Assortiment kazen, rabarber-gemberjam, noten-rozijnenbrood
Selection of cheeses, rhubarb-ginger jam, nut-raisin bread
3 soorten | 3 pieces 			10
5 soorten | 5 pieces 			15
7 soorten | 7 pieces 			20
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HOTEL NASSAU BREDA

RESERVATIONS

Nieuwstraat 23
4811 WV Breda
The Netherlands
+31 (0)76 888 4921

Franciscanessenplein 1
4811 WV Breda
The Netherlands
+31 (0)76 201 2999

www.hotelnassaubreda.nl
welcome@hotelnassaubreda.nl

info@liefdegesticht.nl
www.liefdegesticht.nl

