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Salade surf & turf
met gerookte kalkoen, gamba’s in chili-knoflook saus, toast en boter

12,-

Salade carpaccio
keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, toast en boter

12,-

Salade biefstukpuntjes
met sesam-ketjap saus, toast en boter

12,-

Toast carpaccio
keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met
dikke plakken boerenbrood en belegd met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
spekjes en pijnboompitjes (ook XL te bestellen +3,-)

9,-

Malse kipsaté
geserveerd met stokbrood of friet

12,-

Biefstuk
met jus en brood of friet

15,-

Boerenomelet NU
ouderwets lekker gevuld met groenten en spekjes, geserveerd met brood

8,-

Roerei
met gerookte zalm en toast

8,-

Baquette gerookte zalm
met sjalotjes, kappertjes en cocktailsaus

9,-

Baquette Filet Americano Martino
met ei, ui, tomaat en mosterdmayonaise

8,-

Baquette warm vlees
met satésaus

9,-

Famous uurtje
snee brood met kroket, tomatensoep en een stokbroodje filet Americano Martino

12,-

Twee Kwekkeboom kroketten
geserveerd met brood

8,-

Clubsandwich
met augurk, tomaat, spek, ui, ei en salade, daarbij keuze uit:
- gegrilde kipfilet met mayonaise
- carpaccio met Parmezaan en balsamico
- gerookte zalm met kappertjes en cocktailsaus

8,-

Uitsmijter
met keuze uit:
- ham of kaas
- ham en kaas
- ham, kaas en rosbief
- spek en tomaat
Kindertosti
- ham en/ of kaas

8,9,10,9,4,50

Voor actuele openingstijden en informatie over feesten en bruiloften in onze feestzaal, zie onze website.

MENU
Welkom in Brasserie NU.
Namens ons gehele team heten we u van harte welkom in onze brasserie.
In een authentieke sfeer en op een lokatie met een rijke geschiedenis
krijgt gastronomie een nieuwe betekenis. Naast heerlijk lunchen en
ontspannen dineren kunt u bij ons ook terecht voor feesten & bruiloften in
onze feestzaal. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Ontspan, geniet en eet smakelijk!

Michel en Daisy deVries

w w w.brasserie.nu

DINER
Brood met smeersels

4,50

Voorgerechten koud
Carpaccio van de ossenhaas
keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en spekjes (ook XL te bestellen + 3,-)

12,50

Tonijntartaar
met soja-sesam dressing, krokantje van ui en wakamé salade

15,-

Hollandse garnalen
traditionele cocktail met kwekkeboom garnalenkroketje

14,-

Little Gem g
Salade met tempura groenten, wasabi mayonaise en soja-dip

12,-

Hertenpicanha
Licht gegaard op de BGE met truffelmayonaise, kruidensalade en een gamba

15,-

Voorgerechten warm
Tomatensoep g

van pomodori tomaten met basilicumolie
Pompoensoep g
met gepofte tomaat en pittenmix

8,8,-

Hertenstoverij
met zoete aardappel en krokante zuurkool

12,-

Gamba & Coquille
‘Thermidor’ met bechamelsaus, gegratineerd in de oven
(ook te bestellen als hoofdgerecht +10,-)

15,-

Tournedos
met pepersaus en groene groenten

25,-

Eendenborst
krokant op de huid gebakken, vergeten groenten en sinaasappeljus

24,-

Tagliatelle g
met bospaddestoelen, gebakken abdijkaasje, roomsaus en truffelolie

19,-

Brasserie Bewust
Bij de hoofdgerechten serveren wij één zak friet met mayonaise per 2 personen en een enkelvoudige salade.
Wij willen graag voedselverspilling terugdringen en vragen u dan ook vriendelijk aan te geven wanneer u liever
geen friet of salade wenst bij uw hoofdgerechten.

Nagerechten
Crème brûlée
vanille custard met een krokant caramel laagje, een bolletje Flipjes ijs en slagroom

7,-

Dame Blanche
met pure warme Callebaut chocolade, vanille ijs en slagroom

7,-

Sorbet
drie soorten Daisy’s sorbetijs met vers fruit en slagroom

7,-

Tiramisu
met M&M Salted Caramel ijs

8,-

Koffie compleet
mini dessert en koffie of thee naar keuze

5,50

Kaasplateau
wisselend assortiment kazen met appelstroop en brood

11,-

Betuws appeltje
huisreceptuur appeldessert uit de oven met kaneelijs en slagroom

Kindermenu

Hoofdgerechten
Zalm & Garnaal
zalmfilet op de huid gebakken met een Black Tiger reuzegarnaal en red curry

22,-

Voorgerecht
tomatensoepje of fruitcocktail

Zeetong
in boter gebakken met remouladesaus

35,-

Hertenbiefstuk
geserveerd met vergeten groenten, zoete aardappel en jus

22,-

Hoofdgerecht
keuze uit:
- frietjes met een snack (kroket, frikadel, kipnuggets)
- frietjes met zalm of biefstuk
- poffertjes met poedersuiker

Tonijnsteak
kort gegrild met roergebakken groenten en een tomatenchutney

24,-

Kipsaté
kippendijsaté met ketjap-pindasaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes

18,-

Nagerecht
kinderijsje met verrassing

8,-

14,-

