Relaxed tafelen in onze Brasserie
Voorgerechten
Tomatensoep

		4,85

Huisgemaakt, met brood & kruidenboter

Soep van de dag

4,85
3,80
7,30

Tex-Mex kaas • Salsa • Guacamole • Jalapeño’s naar keus

				

Kogelbiefstuk		17,25
Specialiteit van het huis • Runderkogel van eigen slager

Varkenshaas		16,50

5,90

Box met friet en 3 kipnuggets, appelmoes,
blikje Sisi No Bubbles en natuurlijk een mooi speeltje.

• Frikandel of Kroket ipv kipnuggets		+0,35
• Kleine mikshake ipv Sisi no bubbles		
+1,00

er Culinair

Schnitzel bali		15,70
Indisch gekruide schnitzel • Gebakken uien
Huisgemaakte pindasaus

Satéspies Brasserie de Krab			16,20
Spies van gemarineerde malse varkenshaas
Gebakken uien • Huisgemaakte pindasaus

Surf ‘n Turf

Nieuw!

		19,50

Gebakken Mosselen			16,75
Met gebakken uien en speciale kruidenmix • Tartaarsaus

Sliptong			19,50
3 stuks, boterzacht, gebakken op de platte plaat.

Bijgerechten

• Gebakken champignons & uien		
+3,50
• Champignon- of pepersaus			
+2,30
• Schaaltje aardappelwedges ipv friet		
+2,25
• Schaaltje gemengde warme groente		
+3,85

Hamburger Menu’s
Alle hamburgermenu’s geserveerdLosmet
friet en salade
Broodje
Hamburger
				
		
Menu
Broodje Hamburger Speciaal BHS

7,90

4,00		

Gewoon een steengoede hamburger.
Sla • tomaat • gebakken ui • mayo & curry

Kipburger KB			

5,00 		

Saté - schotel van de haas, uit eigen keuken

			

9,80

Kipsaté - schotel van kipfilet, uit eigen keuken		
9,80
Shoarma - schotel Pitabroodje • knoflooksaus

10,35

Loempia - schotel			

8,00

8,90

					

3 stok saté

Bami - schotel Spiegel-ei • 1 stok saté		
12,40

14,60

Crispy kipburger • Sla • tomaat • Hickory BBQ saus

Classic USA Burger USA		
5,95 		 9,75
120 g Puur rundvlees burger • gebakken ui
tomato relish • American mustard

Nieuw!
Double USA Burger 		

13,20

9,60 		

Een megaburger voor de echte burger liefhebber!
240 g Puur rundvlees burgers • gebakken ui
tomato relish • American mustard

Irish Beer Burger IBB		
6,60		
10,35
120 g Ierse rundvlees burger • bier broodje
beer glaces onions • Irisch stout BBQ saus

iet

Broodje Hamburger Rustiek BHR

Boerenfr

11,45

7,85 		

Friet met Toppings

Al jaren onze hamburgertopper.
120 g puur rundvlees • onze eigen rustieksaus
bacon • cheddarkaas • gebakken uien • spiegel-ei

Beetroot Burger Culinair BBC		

12,20

8,60		

		
Frietje Pang Babi-Pangang • atjar

Onze keuken is geopend • di-vr tot 19:30 • zat tot 20:00
KB
USA

Nieuw!

8,75

		

Boerenfriet Groente • spek • spiegel-ei

			

7,60

Friet Stoofvlees Deluxe

			

8,75

Friet pulled Chicken

			

8,75

Friet Hete Kip		

			

9,35

Friet Catamaran Speciaal • 2 Frikandellen

			

7,25

Stoofvlees • gebakken champignons & paprika

BHS

Rekeningen worden per tafel opgemaakt

HD

BBC
BHR
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17,50

Loempia Speciaal - schotel Pindasaus • spiegel-ei 9,35

Beetroot brioche broodje • wakame-salade • truffelmayo

Surf ‘n Turf

		

Met saus naar keuze

De lekkerste vegie burger die je ooit geproefd
hebt van een culinair niveau. Ook een aanrader
voor niet-veggie’s die eens wat anders willen!

Producten uit het cafetaria die niet op de Brasseriekaart
staan, serveren wij op borden met 1,40 euro toeslag

Nieuw!

Spareribs

Kalfssucade met Gebakken Gamba’s
en daardoor uiterst mager en toch botermals.

Schotel

Keuze uit de smaken: Naturel • Sweet & Sharp • Hot & Spicy

Varkenshaas van eigen slager

gemarmerd kalfsvlees, 6 uur “low & slow“ gegaard

s
- Speeltje
Kidsbox regelmatig
en
verander

Spareribs

Beetroot Burg

Schnitzel naturel		14,20

Kindermenu’s
Kidsbox voor kinderen		

Alle schotels worden geserveerd met friet en salade

Hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet

Huisgemaakt, met brood & kruidenboter

Mandje stokbrood met kruidenboter
Nacho’s uit de oven		
Nieuw!

Diverse Schotels

Hoofdgerechten

IBB
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