Bezorg en afhaalkaart De Brasser: Hotline: 0495-519393/ bezorging@debrasser.nl

Verse soepen:

Soepen per liter pot: € 8,50

Tomatensoep met room en balletjes.
Goulashsoep met rundsvlees, paprika, ui en champignons.
Goed gevulde uiensoep.
Soep van het moment.

€ 4,95
€ 5,25
€ 4,95
€ 5,25

Broodjes:
Broodje ham en/of kaas

€ 4,75

Pistolet met salade, ham en of kaas en garnituur.

Hoezo gezond?

€ 6,95

Dikke snee oerbrood belegd met groene salade, ham, kaas, augurk, tomaat, komkommer, ei en ananas.

Broodje kroket of frikandel

€ 3,50

Zacht broodje met een kroket of frikandel met mayonaise of mosterd.

Pistolet Martino

€ 6,95

Filet americain, augurk, ui, chilisaus en mosterd.

Kip jandoori

€ 8,50

Pistolet met salade, Oosters gemarineerde kipreepjes, gebakken champignons, spekjes en sweet chilisaus.

Bram de Brasser

€ 7,75

Pistolet belegd met ham, gebakken champignons, ui, paprika, oestersaus, chili en gegratineerd met kaas.

Bol pikanto

€ 7,50

Italiaanse bol, gevuld met een pittige gehakt-tomatensaus met paprika, ui, champignons en met kaas gegratineerd.

Fisherman’s girlfriend

€ 8,25

Dikke snee oerbrood belegd met tonijnsalade, gerookte zalm, rode ui en cocktailmayonaise.

Gerookte zalm

€ 8,00

Pistolet met kruidenroomkaas, gerookte zalm, rode ui en cocktailsaus.

Oer carpaccio

€ 9,25

Dikke snee oerbrood belegd met flinterdunne diamanthaas met zontomaatjes, geraspte kaas en truffelmayonaise.

Sweet brie cheese

€ 8,75

Dikke snee oerbrood rijkelijk belegd met gesmolten brie, walnoten, rucola en zongedroogde tomaatjes.

Oertoast

€ 8,25

Dikke snee oerbrood belegd met ham, gebakken ui, champignons, spekjes, oester en chilisaus, gegratineerd met kaas.

Pulled pork

€ 9,25

Langzaam gegaard varkensvlees op een Italiaanse bol met sla, gebakken ui en BBQ saus.

Pulled chicken

€ 9,25

Langzaam gegaarde kipfilet, heerlijk pittig op een Italiaanse bol.

Maaltijdsalades:

klein:

groot:

Oosterse kipreepjes

€ 12,50

€ 14,95

Oosters gemarineerde kipreepjes, spekjes, champignons en mosterddressing.

Brie

€ 11,50

€ 14,00

€ 12,50

€ 15,00

Met gesmolten roombrie, walnoten, spekjes en dressing van framboos.

Geitenkaas

In de oven gegratineerde geitenkaas met honing, notenmix en honing-tijm dressing.

Carpaccio

€ 12,95

€ 15,95

Flinterdun gesneden diamanthaas, zongedroogde tomaatjes, geraspte kaas en truffelmayonaise.

Visplateau

€ 13,50

€ 16,25

Groene salade met diverse vis, schaal en schelpdieren, rode ui en cocktailmayonaise.

Biefreepjes

€ 14,25

Geroerbakte biefreepjes met gebakken paprika, ui, champignons, oester en chilisaus

Al onze salades worden standaard geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Extra portie frietjes met mayonaise € 3,00

€ 16,95

Hamburgers:
Hamburger die maak ik meester

€ 9,95

Twee gefrituurde hamburgers, royaal belegd met ui, paprika, gebakken champignons,
gebakken ei en cocktail mayonaise.

Mexicaanse burger

€ 10,95

Met een mexicano xxl, gebakken ui, paprika, champignons, mais, tortilla chips en een pittig sausje.

Oerburger

€ 10,50

Gegrilde rundsburger met ui, spek, gebakken champignons, oude kaas en hamburger-relish.

Amerikaanse burger

€ 11,00

Gegrilde rundsburger met pulled pork, gebakken ui en BBQ-saus.

Truffel burger

€ 11,00

Gegrilde rundsburger met parmaham, oude kaas en truffelmayonaise.

Rode bieten burger

€ 12,50

Deze heerlijke veganistische burger wordt geserveerd met augurken-relish, tomaat en weedsaus.

Tosti’s:
Tosti met ham en/of kaas
Tosti met ham/ kaas en ananas
Tosti met ham/ kaas en champignons
Tosti speciaal met ham, kaas, ui, tomaat en champignons
Tosti bolognaise met ham, kaas en goed gevulde bolognaise saus.
Tosti tonijn met ham, kaas, tonijnsalade en augurken-relish.
Tosti brie met brie, honing en walnoten.

€ 5,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,75
€ 7,75

Specials en maaltijden:
Schnitzel met salade en frietjes

€ 11,00

Keuze uit gebakken champignons, champignonsaus of zigeunersaus.

Spaghetti bolognaise

€ 12,50

Met een goed gevulde tomaten/gehaktsaus, frisse salade en geraspte kaas.

Flammkuchen

€ 9,95

Besmeerd met crème fraîche, tomaat, spekjes, champignons, ham, geraspte kaas en rucola.

Saté van kipfilet

€ 13,95

Met pindasaus, frietjes en salade.

Kip stoofpotje

€ 15,00

Op Oosterse wijze met, paprika, ui, champignons, zoetzuur sausje en frietjes

Stoofpotje van rundsvlees

€ 15,00

Met champignons, ui, salade en frietjes.

Pietza die kaza: (pizza’s)

klein:

groot:

Pietza Brasserita

€ 6,95

€ 9,50

€ 7,50

€ 10,50

€ 8,50

€ 11,50

€ 8,95

€ 12,75

€ 8,95

€ 12,75

€ 9,50

€ 13,95

Met tomatensaus, kaas en oregano.

Pietza sjampione
Met tomatensaus, kaas, champignons en oregano.

Pietza ham en sjampione
Met tomatensaus, ham, kaas, champignons en oregano.

Pietza kwatro stasione
Met tomatensaus, kaas, paprika, salami, ham, ui en champignons.

Pietza ik zal um
Met tomatensaus, kaas, gerookte zalm, rode ui en champignons.

Pietza oosterse kip

Met tomatensaus, kaas, gemarineerde kipfilet, champignons, ui en spekjes.

