M E N U K A A RT

E T E N D R INK E N F E E S T E N

DINER

Brood met smeersels
Gluten- en lactosevrij brood met smeersels

4,50
5

VOORGERECHTEN KOUD
Rundercarpaccio

keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en spekjes (ook XL te bestellen + 3,-)

Steak tartaar

traditioneel handgesneden ossenhaas met sjalot, augurk, kappertjes,
Dijon mosterd en kwarteleitje

12,50

15

14

Oesters Fine de Claire Nr. 3

16

6 oesters met verfijnde smaak en magere vleesdichtheid geserveerd
met passend garnituur

Vegan Flammkuchen gg

avocado, truffelmayonaise, rucola en rode ui geserveerd met hummus-dip

19

Zalmfilet

22

Zeetong

36

Gamba & Coquille

25

met zongedroogde tomaat, vegan mozzarella, wilde spinazie en pittenmelange
geserveerd met salade
met romige truffelpasta en paddenstoelen

Aan de Linge

vispalet met forel, makreel, Hollandse garnalen, gerookte zalm,
garnalenkroketje, cocktailsaus, geserveerd met toast

Gevuld bladerdeeg gg

9

in boter gebakken met remouladesaus
Thermidor met bechamelsaus, gegratineerd met kaas in de oven

Brasserie Bewust
Bij de hoofdgerechten serveren wij één zak friet met mayonaise (gluten-, lactosevrij en vegan) 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. Al onze gerechten worden huisgemaakt,
heeft u een allergie of wenst u een gerecht aan te passen, vraag onze medewerkers wat er mogelijk is.

NAGERECHTEN
Creme brûlee

7

Dame Blanche

7

Sorbet

7

Lava cake

8

Betuws appeltje

8

Limoncello cheesecake

8

vanille custard met een krokant caramel laagje, een bolletje Flipjes ijs en slagroom
met pure warme Callebaut chocolade, vanille ijs en slagroom

VOORGERECHTEN WARM

drie soorten Daisy’s sorbetijs met vers fruit en slagroom

Gamba & Coquille

Thermidor met bechamelsaus, gegratineerd met kaas in de oven

Tomatensoep g

van pomodori tomaten met basilicumolie

Thai currysoep

pittige currysoep met kip en Gamba (ook vegan te bestellen)

15

warme pure chocolade cupcake met yoghurt sinaasappelijs en slagroom

8

huisreceptuur appeldessert uit de oven met kaneelijs en slagroom

8

met Bastognekoek-bodem geserveerd met citroenijs

Tournedos

± 200 gram ossenhaas van het Bommelerwaardrund

Cote du Boeuf voor 2 personen
± 950 gram Prime Rib van de grill

Lady of Men – Steak

± 180 of 350 gram malse biefstuk

28
50
19 / 25

Varkenshaas

19

gg Vegan en gluten- en lactosevrij

KINDERMENU

14

tomatensoepje of fruitcocktail

18

g Vegetarisch

5,50

mini dessert en koffie of thee naar keuze. Tip: met likeur v.a. 4,40

Voorgerecht

Kipsate

geserveerd met gebakken paddenstoelen, spek en ui

wisselend assortiment kazen met appelstroop en brood
Tip: portproeverijtje met drie soorten port 6,-

Koffie compleet

Bij bovenstaande vleesgerechten kunt u kiezen uit pepersaus, roomsaus of knoflookjus

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

11

Kaasplateau

HOOFDGERECHTEN

Hoofdgerecht

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

Nagerecht

kinderijsje met verrassing

www.brasserie.nu

LUNCH

Ons brood wordt gebakken door zorgboerderij Thedinghsweert.
U kunt kiezen uit biologisch Robuust Oer wit brood of Robuust Oer bruin brood.

11:30 - 15:30 uur

Salade surf & turf

12

Salade carpaccio

12

Vegan salade gg

12

met gerookte kalkoen, gamba’s in chili-knoflook saus, toast en boter
keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, toast en boter
met carpaccio van tomaat, avocado, basilicum, basamico crème, rode ui en kappertjes

Toast carpaccio

keuze uit truffelmayonaise of balsamicodressing, geserveerd met Parmezaanse kaas,
spekjes en pijnboompitjes op toast (ook XL te bestellen +3,-)

12,50

Boerenomelet NU

8

Roerei

8

ouderwets lekker gevuld met groenten en spekjes, geserveerd met brood
met gerookte zalm en toast

Toast aan de Linge

gerookte zalm, makreel, forel en Hollandse garnalen met rode ui,
kappertjes en cocktailsaus saus

11

Broodje Filet Americano Martino

8

Broodje warm vlees

9

met ei, ui, tomaat en mosterdmayonaise
met salade en satésaus

Famous uurtje

snee brood met kroket, tomatensoep en een toast carpaccio

12

Twee Kwekkeboom kroketten

8

Clubsandwich

8

geserveerd met brood

met augurk, tomaat, ui en salade, daarbij keuze uit:
• gegrilde kipfilet en spek met mayonaise
• gerookte zalm met kappertjes en cocktailsaus
• Avocado met truffelmayonaise

Uitsmijter

met keuze uit:
• ham of kaas
• ham en kaas
• ham, kaas en rosbief
• spek en tomaat

Kindertosti

met ham en/ of kaas

8
9
10
9
4,50

Uiteraard kunt u ook van onze dinerkaart bestellen tijdens lunchtijd.
g Vegetarisch

gg Vegan en gluten- en lactosevrij

Voor actuele openingstijden en informatie over feesten en bruiloften in onze feestzaal, zie onze website: www.brasserie.nu

