Meer
gerechten?
Vraag naar onze

Mee rg ranen of wit
OVENVERS BROOD
OERGEZOND								 8
oude reypenaer kaas Livar ham komkommer tomaat
rucola kerriedressing

BvZ Favo rites

diner
kaart

HIPPE LUNCH DEAL							14.5

STEAK TARTARE “CLASSIC”						12

3 broodjes: carpaccio tonijnsalade croquet gebakken eitje
Italiaanse pomodorisoep Incl. verse jus d’orange

eitje kappertjes rode ui augurk ketchup toast

2 AMBACHTELIJKE CROQUETTEN					 8.5

SERRANOHAM 							 9.5

sla garnituur 2 sneetjes brood naar keuze

buffelmozarrella Parmezaanse kaas rode ui paprika-tomatensalade

		
2 GARNALENCROQUETTEN						11.5

CARPACCIO								10.5

sla garnituur 2 sneetjes brood naar keuze mosterd-dillesaus

rucola truffel-balsamicodressing kappertjes sud & sol notenmix

WARMVLEES KLASSIEKER 		

extra eendenlever + 2.5			

TONIJNSALADE

			

10.5

gegrilde fricandeau satésaus gebakken champignons-ui

						 9.5

seizoen sla kappertjes rode ui geroosterde paprika

sandwichES
GARNALEN & GAMBA 		

				

12.5

Ve rse eitjes van Boe r Be rtus
			

DIVERSE UITSMIJTERS						

VA 7.5

seizoen sla mosterd-dilledressing kappertjes rode ui

extra ham kaas rosbief spek + 1 euro per item

OOSTERSE PIKANTE KIP						11.5

OMELET VEGA OF VLEES						 9.5

teriyaki kip bos ui geroosterde paprika paddenstoelen taugé

champignons . ui . paprika . gegratineerde kaas
extra ham bacon + 1 euro per item

extra verse frieten en mayo + 2.5

					
PANINI TOSTI

			

				

6.5

abdijham Reypenaer kaas tomaat

PANINI TOSTI CAPRESE		

				 6.5

Premium Steaks

buffelmozzarella rucola pestodressing pomodori tomaat

HOLLANDSE BIEFSTUK BROOD						17.5

salades & vega

TOURNEDOS BROOD							22.5

TEXELSE GEITENKAAS						

kogelbiefstuk gebakken champignons-ui eigen jus

14.5

honing frisse slasoorten tomaat noten appel

GEMARINEERDE ZALM & MAKREEL				

SATÉ BALI 							
15.5

kropsla tomaat paprika pink lady citroenmayo

soepen
KREEFTENSOEP								 8.5
fruit de mer cognacroom

ITALIAANSE POMODORISOEP						 6.5
basilicumroom

ossenhaas gebakken champignons-ui eigen jus

18.5

gegrilde varkenshaas pittige satésaus atjar verse frieten

STOERE BIGBURGER							17.5
SMOKED ANGUS MEAT 		

bacon cheddar tomato pickles sauce aceto shallots lettuce

volg ons op
facebook...

en blijf op de hoogte van al
onze acties en evenementen!

lunch
kaart

www.brandvanzanten.nl

