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Koffie en Thee

Wij werken met het koffiemerk Puro, dit is een fairtrade
koffie en wordt geroosterd op zonne-energie.

Koffie		2,30
Koffie grande		
3,95
Espresso		2,30
Espresso doppio		
3,95
Koffie decafé		
2,45
Koffie verkeerd		
2,50
Koffie verkeerd decafé		
2,65
Cappuccino		2,50
Cappuccino decafé		
2,65
Latte Machiato		
3,10
Latte Machiato decafé		
3,25

Koffie verleidingen

Thee en zo!

Thee, keuze uit ons Pickwick assortiment 		
Verse muntthee met honing		
Chai Latte		

2,30
3,10
3,60

Warme chocomel		
Warme chocomel met slagroom		
Warme chocomel speciaal		

2,85
3,35
4,75

Lekker bij de koffie

Appeltaart		
Appeltaart met slagroom		
Luikse wafel		
Luikse wafel met slagroom		
Luikse wafel met aardbeien en slagroom (seizoen)
Luikse wafel met warme kersen en slagroom		
Brusselse wafel		
Brusselse wafel met slagroom		
Brusselse wafel met aardbeien en slagroom (seizoen)
Brusselse wafel met warme kersen
en slagroom		
Seizoenstaartje uit de vitrine		
Brabants worstenbroodje		

Heerlijk, geniet van één van onze lekkere koffie varianten
Latte specials		
3,60
Latte Witte Chocolade			
Latte Hazelnoot		
Latte Vanille		
Latte Caramel				
Latte Salty Caramel
Latte Macadamia
Dirty Chai Latte		
Onze frisdranken

Coffee alcoholic specials

Specials 		
Ierse koffie met Jameson whiskey
Spaanse koffie met Licor 43
Italiaanse koffie met Amaretto Disaronno
Franse koffie met Cointreau
Jamaicaanse koffie met Tia Maria

6,75

(fris verdient een flesje)
Coca Cola		
Coca Cola light		
Coca Cola zero		
Chaudfontaine sparkling		
Chaudfontaine stil		
Sprite		
Fanta Orange		
Fanta Cassis		
Finley Bitter Lemon		
Finley Tonic		
Finley Ginger Ale		
Minute Maid Appelsap		
Minute Maid Jus d’Orange		
Rivella light		
Verse jus d’orange		
Chocomel/Fristi		

2,75
3,25
3,00
3,50
5,50
5,00
3,50
4,00
6,00
5,50
3,50
2,75

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,60
3,25
2,50

Fuze tea!

Dranken
Port Graham's

Ons nieuwe huismerk ijsthee is Fuze Tea!
Dit nieuwe merk ijsthee is afkomstig van de
Coca Cola Company en verovert op dit moment
de wereld en is lekker fris van smaak en laag in
calorieën. We hebben maar liefst 4 varianten.

Fuze Tea black tea sparkling lemon		
Fuze Tea black tea peach/hibiscus		
Fuze Tea green tea 		
Fuze Tea green tea mango/chamomile		

2,50
2,50
2,50
2,50

Binnenlands gedestilleerd
Jonge jenever		
Vieux		
Schrobbeler 		
Advokaat		
Berenburger		
Jägermeister		

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

Buitenlands gedestilleerd
Tia Maria 		
Amaretto 		
Baileys		
Cointreau		
Licor 43		
Drambui		
Frangelico		
Wodka		
Limoncello Santocci		
Sambuca Dunetti		
Pernod		
Bacardi		
Boswandeling		
Joseph Guy		

Aperatieven

Prosecco met een scheutje gembersiroop		
Martini Bianco		
Martini Rosso		
Sherry medium		
Sherry droog		
Campari		

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
5,75
4,75
3,75
3,75
3,75
3,75
4,50

Ruby		
Tawny		
White		
6 grapes		
The tawny		
10 years		

Wiskey’s

Johnny Walker red label		
Jameson		

4,00
4,00
4,00
4,75
5,75
6,75
5,00
5,00

Gin en Tonic’s

Wij serveren de volgende Gin en Tonic’s:
Bobby’s		
Bulldog		
Sapphire		
Gin Mare		
Tanqueray		
Hendrick’s		
Gibson		

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
3,75

Fever Tree Elderflower tonic		
Fever Tree Clementine & Cinnamon tonic		
Fever Tree Aromatic tonic		
Finley Tonic		

3,25
3,25
3,25
2,50

We maken graag een heerlijke combinatie voor u.
Zoet of kruidig!		
Gibson gin met Finley tonic		

8,75
6,50

In de MIX

Santocci due, tres		
Hugo		
Aperol Spritzzzz		

5,50
5,50
5,50

Onze Bieren

Bieren
Tripel

Onze standaard bieren die we normaliter op voorraad hebben,
staan hieronder vermeld. Daarnaast zal er geregeld een speciaal
biertje worden uitgelicht. Door het redelijk grote aanbod is het
mogelijk dat één of meerdere soorten niet op voorraad zijn,
onze excuses hiervoor.

Bier van de Tap

Grolsch premium pilsner (25cl)		
Grolsch premium pilsner (50cl)		
Grolsch Weizen (30cl)		
Grolsch Weizen (50cl)		
Grolsch Lentebok/Herfstbok (30cl) seizoen		
Grimbergen Blond (30cl)		
Grimbergen Dubbel (30cl)		
Grolsch “onze bieren” wisseltap (25cl)		
Bier van de maand wisseltap (30cl)		
Filou Belgium Strong (25cl)		

Pils uit de fles

Grolsch beugelfles		
Grolsch Premium Pilsner		
Vedett Blond		
Budels Pilsner/ongefilterd		
Corona		
Desperados		
Heinrich (Brouwerij in de nacht, Weert)		
Welverdiend (Brouwerij in de nacht, Weert)
Cuvèe La Nuit Riesling blond champagnebier
(Brouwerij in de nacht, Weert)		

Blonde bieren

Brugse Zot Blond		
La Chouffe		
Paljas Blond		
Augustijn Blond		
Wilderen Goud		
Achelse Trappist 8 		

Dubbel

Brugse Zot Dubbel		
Corsendonk Pater		
Brasserie Lefort Donker		
Achelse Trappist Bruin 8		
Kasteel Donker 		
Slurfke		

Grimbergen Tripel		
Karmeliet Tripel		
Wilderen Tripel Kanunnik		
Wieze Tripel		
Brugge Tripel		

Zware blonde
2,50
5,00
3,75
5,50
3,75
3,75
3,75
3,75
4,25
4,00
4,25
2,75
3,75
3,00
4,00
4,00
4,25
4,25
4,50
4,25
3,75
4,00
4,00
4,25
4,50
4,25
4,25
4,25
4,50
4,25
4,25

Cornet		
Omer Blond		
Duvel Moortgat		
Corsendonk Agnus		
Kasteel Blond		

Witbier/weizen

Franziskaner		
Texels Skuumkoppe		
Vedett Extra White		
Grimbergen Blanche		
La Chouffe Soleil		
Baptist		

Fruitbieren

La Chouffe Cherry Rouge		
Wittekerke Rosébier		
Wilderen Kriek		
Liefmans Fruitesse		
Kasteel Rouge		

Amber

Orval		
Delirium Tremens		
Pauwel Kwak		

IPA/trippel hop

Budels Golden Ale		
Grimbergen Hop karakter		
Dikke Lul 3 bier IPA		
Lowlander IPA		
Kasteel Hoppy		

Alcoholvrij/arm

Grolsch 0.0		
Grolsch Radler 2.0 citroen		
Grolsch Radler 0.0 citroen		
Franziskaner 0.0 (50cl)		
Grolsch Radler 0.0 limoen		

Wijnen

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
5,50
3,75
3,75
3,75
3,75
4,00
4,25
3,75
3,75
3,75
4,25
4,25
4,25
4,25
3,75
4,25
4,25
4,25
4,25
2,95
2,95
2,95
5,50
2,95

Cazal viel blanc

glas
3,75

fles
19,75

Monte Llano Rioja

glas
4,50

fles
24,50

Druivenras: Sauvignon blanc.
Deze wijn heeft een bleekgele kleur met een groenige glans. De
wijn stuift werkelijk het glas uit. In de mond licht, speels en verfrissend. Aroma’s van exotisch fruit en witte bloemetjes.

Druivenras: 100% Tempranillo.
Wijn met een mooie structuur, een neus van rijp, donker fruit en een
plezierige afdronk.

Cazal viel rood

Epicuro Pinot grigio

3,75

19,75

4,50

24,50

Druivenras: Merlot.
Deze wijn heeft een fris rode kleur. In de neus aroma’s van rood fruit.
Gemakkelijke, soepele smaak, maar wel met karakter. Een echte
allemansvriend, een ‘vin de plaisir’ met volop fruit.

Druivenras: Pinot gris.
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze
Italiaanse witte wijn. Op de achtergrond proef en ruik je witte roos.
De frisse intensiteit vloeit mooi over in de afdronk

Cazal viel rosé

Cava Clos Amador brut

3,75

19,75

Druivenras: Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah.
Met een zachtroze kleur, frisse aroma’s van rood fruit en smaken van
rijp fruit en kruiden. Verfrissend, met een mooie balans tussen fruit
en zuren.

Chardonnay Paradis

4,50

24,50

Druivenras: 100% Chardonnay.
Deze wijn heeft een vol gele kleur met de geur van ananas en boter.
En een vol, fruitige afdronk.

5,50

25,50

Druivenras: 35% Xarello, 35% Macabeo, 30% Parellada.
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. Fruitig en fris
met een groengele kleur met gouden reflecties.
Aroma’s van citrusfruit en groene appel en een hint van gerijpt wit
(perzik) fruit. Mooie finale.

Soepen
Tomatensoep

Lunch
klein
4,95

groot
5,75

Met balletjes en een scheutje room.

Rijk gevulde goulashsoep

5,25

5,95

4,95

5,75

Met ui, champignons, paprika en rundvlees.

Bourgondische uiensoep
Gegratineerd met roodzuivel kaas.

Tosti met ham en kaas		
Tosti met ham, kaas en ananas		
Tosti met ham, kaas en champignons		
Tosti speciaal 		
Met ham, kaas, tomaat, ui en gebakken champignons.		
Tosti Bolognaise 		
Met ham, kaas en een goed gevulde Bolognaise saus.		
Extra tip: een heerlijk gebakken eitje op
één van de tosti's. Meerprijs gebakken eitje		

4,95
5,95
5,95
6,95
6,95

1,10

klein
10,15

groot
14,25

Gemarineerde kipreepjes, spekjes,
gebakken champignons en mosterddressing.

Salade Brie

10,15

14,25

12,75

15,95

12,95

15,95

13,95

16,95

Geroerbakt met chili- en oestersaus, lente ui,
paprika, gebakken champignons en taugé.

Onze maaltijdsalades worden geserveerd
met brood en kruidenmayonaise.
Extra portie frietjes met mayonaise:

8,25
6,95

Gebakken fishburger met tomaat, komkommer,
sla en een frisse remouladesaus.

8,75

Gegrilde gevogelteburger met augurk,
crispy uitjes en kerriemayonaise.

7,75
7,75

Kipragout		8,50
Italiaanse bol gevuld met huisgemaakte ragout
van malse kipfilet, champignons en ui.

Langzaam gegaarde kipfilet, heerlijk pittig
op een Italiaanse bol.

3,00

9,25

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

Pulled Chicken		

Oosters half uurtje		

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

Serranoham		7,25

Pulled Pork		

10,95

7,75

Amerikaanse burger		

11,50
11,75

11,00

Flammkuchen		8,95

10,50

Besmeerd met crème fraîche en belegd met:
gerookte spekjes, tomaat, ham, ui en gebakken
champignons met rucola en gegratineerd met kaas.				

11,00

Keuze uit champignonsaus, gebakken champignons
of zigeunersaus.

Truffelburger		11,00

Keuze uit champignonsaus, gebakken champignons
of zigeunersaus.

Gegrilde rundsburger met parmaham,
oude kaas en truffelmayonaise.

In tempurabeslag gebakken met chilisaus, salade en rijst.

Fish Burger		
Chick in Burger		

Al onze burgers worden geserveerd op een
hamburgerbun met een portie frietjes en mayonaise.

Kroketje….wat let je….?

Rundvleeskroketten met brood		
Draadjesvleeskroketten met brood		
Groentekroketten met brood (v)		
Satékroketten met brood		
Kalfskroketten met brood		
Goulashkroketten met brood		

Eiergerechten

Uitsmijter ham en/of kaas		

6,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,75

U mag kiezen.

9,25

10,10

3 boterhammen belegd met: ham, kaas, gebakken ei,
rundvleeskroket en begeleid door een tomatensoepje
en rundvlees salade.

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

Flinterdun gesneden diamanthaas op oerbrood
met rucola, zongedroogde tomaatjes, Old Amsterdam
en truffelmayonaise.

Gerookte zalm met kruidenroomkaas		

Mexicaanse burger		

Twelve o’clock		

Spaghetti bolognaise		

Ham, kaas, tomaat, ei, ananas, komkommer
en verse kruiden.

Oertoast		

Twee in de friteuse gebakken hamburgers,
royaal belegd met ui, paprika, gebakken champignons,
gebakken ei en cocktailsaus.

Specials

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

Gesmolten brie met honing op oerbrood
met zongedroogde tomaatjes, walnoten en rucola sla.

Carpaccio		

8,95

Oerburger		10,50

Oerbrood belegd met tonijnsalade, gerookte zalm,
rode ui en cocktailsaus.

Sweet Brie cheese		

Hamburger, die maak ik meester		

Kipsaté, 2 mini loempiaatjes, gebakken eitje,
kommetje rijst en atjar.

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

Fisherman’s girlfriend		

Burgers

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

Italiaanse bol besmeerd met pesto en belegd
met rucola, serranoham en pijnboompitjes.

Groene salade met diverse vissoorten,
wisselend aan de hand van het visweer.

Biefreepjes

7,50

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

Pistolet ingesmeerd met kruidenroomkaas en
belegd met gerookte Schotse zalm.

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

Visplateau

Bram de Brasser		

Oerbrood met ham, gebakken ui, gebakken champignons,
spekjes en gegratineerd met kaas.

Met warme roombrie, walnoot,
spekjes en dressing van framboos.

Carpaccio

7,95

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

Hoezo ? Gezond ?		

Onze tosti’s bestaan uit 4 sneetjes brood.
Ook is het mogelijk om een halve tosti te bestellen.

Oosterse kipreepjes

Kip jandori		

Pikanto		6,95

Giga tosti’s

Maaltijdsalades

Brood....daar zit wat in!

Lunch

Uitsmijter spek en/of gebakken champignons		

8,05

Geserveerd met rundvleessalade.

Uitsmijter “De Brasser”		

9,25

Met spekjes, gebakken champignons, ham, kaas en
Kempische ham.

Boerenomelet		9,75
Omelet gevuld met ham, aardappel, paprika,
gebakken champignons en ui.

Schnitzel met salade en frietjes		

Kogelbiefstuk met salade en frietjes		
Oosterse Kipfilet		
Saté van kipfilet (200 gr)		

11,00

14,50
14,50
13,95

Op een plank geserveerd met een saus van aardnoten,
kroepoek, atjar en brood.

Saté van kipfilet (300 gr)		

17,95

Op een plank geserveerd met een saus van aardnoten,
kroepoek, atjar en brood.

Kinderkaart

Tomatensoep met balletjes 		
Groentesoep met balletjes		

3,50
3,50

Frietjes met frikandel		
Frietjes met knakworst		
Frietjes met kipnuggets		
Frietjes met lekker spiesje		

5,50
5,50
5,50
5,50

Kinderpannenkoek		
Kinderijsje		

4,50
3,50

Vegan

Lunch

The Dutch weed burger		

12,50

Met zijn verrassende bite door de basis van soja-eiwitten
en zeewier, is deze stoere hamburger een lust voor
uw smaakpapillen. Samen met de remoulade-achtige
“weed-sauce”, verse sla, tomaat en augurk is dit
een heerlijk burger. Met frietjes.

The Dutch weed dogg		

Broodje eiersalade		
10,95

11,50

13,95

Vegetarisch

10,75

9,75

groot
5,75

4,95

5,75

Broodje gezond		

6,95

Gegratineerd met jong belegen kaas
op een kruidencrouton.
Met een scheutje room en groene kruiden.
Belegd met kaas, tomaat, komkommer,
ei, augurk, ananas en verse kruiden.

Broodje Hummus, humus, hoummous, hoemoes
Het maakt niet uit hoe je het schrijft.
Deze puree op basis van kikkererwten is lekker fris
op een heerlijk broodje.

10,00

13,50

Groene salade met champignons,
kastanjechampignons, bosui en pesto.

7,75

Boerenomelet		9,50
Heerlijke knapperige groenten en
aardappel in een omeletje.

Glutenvrij (op glutenvrij brood)

klein
4,95

Licht gebonden tomatensoep

Salade paddestoeltjes

Heerlijke boterhammen met
jong belegen kaas en 3 gebakken eieren.

Maiswrap gevuld met geroerbakte groenten,
witte rijst, sweet chili en ketjap.

Franse uiensoep

Tosti kaas		
4,95
Tosti kaas/tomaat		
5,95
Tosti kaas/ananas		
5,95
Tosti kaas/champignons		
5,95
Tosti kaas/speciaal 		
6,95
Met tomaat, ui en gebakken champignons.			
klein groot
Salade Geitenkaas
11,50 14,95

Uitsmijter kaas		

Deze meesterlijk lekkere gegrilde seitan is op smaak
gebracht met heerlijk Zeeuwse zeewier en Arabische
specerijen. Opgerold in een heerlijk flat bread
met sla en sweet chili.

Oosterse wrap		

6,00

Van scharreleieren met huisgemaakte
kruidenmayonaise en bieslook.

Heerlijk groene salade met geitenkaas,
diverse noten en honing.

Deze goudgroene, gefrituurde nuggets met een
ziltige zee-smaak doen denken aan een portie
kibbeling. Lekker zacht van binnen en knapperig
van buiten. Op een heerlijk groene salade en een
frisse weed-dressing. Een heerlijk eiwitrijke maaltijd.

Durum Seawarma		

6,75		

Met komkommer, avocado, kruidenroomkaas en verse kruiden.

Dit koude gerecht vindt zijn oorsprong in Hawaii
met de roots diepgeworteld in de Japanse keuken.
Smakelijke basmati rijst met rijst-azijn daar bovenop
een garnituur van verse groenten, waaronder sojabonen,
paprika, radijs, avocado enz. Begeleidt door soja saus.

Sea nuggets salad		

8,25

Dikke snee oerbrood belegd met brie, honing,
walnoten op rucola sla met zongedroogde tomaatjes.

Broodje kruidentuin		

Een lekkere plantaardige worst, hotdog-style!
Deze dogg word gemaakt van Seitan en verrijkt met
zilte Royal Kombu en gerookte jalapeno peper.
Met gebakken ui, augurk en groene algenmosterd
en spicy bbq sauce.

Poké Bowl		

Sweet Brie Cheese		

6,95

Tosti ham/kaas		
5,25
Tosti ham/kaas/tomaat		
6,25
Tosti ham/kaas/gebakken champignons		
6,25
Tosti Speciaal 		
7,25
Met ham/kaas/tomaat/gebakken ui en champignons.		
Groentesoep		5,25
2 Kroketten met brood		
6,95
Salade Brie met walnoot		 10,15
Salade gerookte zalm met mosterd dille dressing 12,50
Broodje gezond		
7,25
Broodje gerookte zalm		
8,50
Broodje Kempische ham		
7,75
Uitsmijter ham		
8,00
Uitsmijter kaas		
8,00
Uitsmijter "De Brasser"		
9,50
Ook kunnen wij bepaalde gerechten apart bereiden.
Onze koks bespreken dit graag aan tafel met u.

Bites & Ice

Warme Bites

Bitterballen (8 stuks)		
4,50
Bourgondische bitterballen (8 stuks)		
5,50
Vegetarische bitterballen (8 stuks)		
5,50
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)		
5,50
Mini loempia’s (8 stuks, vegetarisch)		
5,00		
Vietnamese loempia’s (4 stuks vegetarisch)		
5,00
Inktvisringen		4,50
Yakitori spiesjes mix (8 stuks)		
6,50
Oude kaas loempia’s (8 stuks)		
4,75
Chicken bites		
5,50
Gehaktballetjes met tomatensaus		
5,50
Kaaskroketjes (6 stuks)		
4,50
Nacho’s met tomaat en kaas		
5,00
Garnalen in filodeeg (8 stuks)		
5,25
Camembert uit de oven		 12,50
Verrassende borrelplank (warm/koud)		 12,50

Koude bites

Brood met kruidenboter		
3,75
Brood met tapenade		
4,50
Knoflook olijven		
4,50
Jong belegen kaasblokjes		
4,75
Pepadews		5,50
Zongedroogde tomaatjes		
4,50
Parmaham		5,00
Aperiloste worstjes chorizo		
5,00
Aperiloste worstjes naturel		
5,00

IJscoupes

Dame Blanche		

5,95

3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus,
slagroom en chocoladeschilfers.

Coupe chocolade 		

5,95

2 bollen chocolade ijs, 1 bol vanille-ijs
met chocoladesaus en slagroom.

Coupe meloen		

7,50

2 bollen cantaloupe meloen ijs, 1 bol vanille-ijs,
verse meloen, meloensiroop en slagroom.

Coupe aardbei (seizoen)		

8,50

1 bol aardbei ijs, 1 bol aardbei kwarktaart ijs,
1 bol vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom.

Coupe kaneel 		

7,50

1 bol honing-kaneel ijs, 1 bol kaneel-pruimen ijs,
1 bol vanille-ijs met noten, honing en slagroom.

Coupe caramel		

7,50

1 bol caramel zeezout ijs, 1 bol caramel hazelnoot ijs,
1 bol vanille-ijs met caramelsaus,
slagroom en caramelkrullen.

Hoge Noot		

7,50

1 bol snicker ijs, 1 bol hazelnoot ijs, 1 bol walnoot ijs
met notenmix en slagroom.

Cherry up Castle Red (alcoholic special)		

9,50

2 bollen kersen ijs, 1 bol vanille-ijs en
een flinke scheut Kasteel Rouge.

Sweet soure icecream (alcoholic special)		

9,50

2 bollen limoncello ijs, 1 bol vanille-ijs,
Santocci limoncello en slagroom.

Coupe vers fruit		
1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbei ijs,
1 bol groene appel ijs met vers fruit en slagroom.

8,50		

High in the sky
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,75
€ 19 .
p.p

De high wine is een afleiding van
de van oorsprong Engelse high tea.
De high wine wordt vooral
genuttigd later in de middag of
in de avond. Onze high wine is
een middag of avondvullend
programma van ongeveer 2,5 a 3
uur. Tijdens onze high wine
ontvangen wij u met een heerlijk
glaasje Cava, waarna wij een
heerlijk kopje soep serveren.
Nadat het soepje genuttigd is,
serveren wij een grote plank,
vol met heerlijke lekkernijen
en tapasjes.
Tijdens het nuttigen hiervan kunt
u genieten van 3 heerlijke glazen
wijn, rood, wit en rosé.
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De oorsprong van de high tea ligt
in Engeland, waar rond theetijd
een scala aan zoete en hartige
hapjes geserveerd worden.
Deze traditie is overgewaaid naar
het vaste land en ook het team
van De Brasser maakt van dit thee
moment een ware traktatie.
Deze high tea bestaat uit een
heerlijk kopje soep, waarna er een
etagère op tafel komt die gevuld
is met scones (Engelse broodjes),
hartige sandwiches, muffins, zoete
taartjes, warme tapasjes enz.
inclusief alle soorten thee.
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Onze high beer is weer
een afleiding van onze
high wine. In plaats van
het glaasje cava beginnen
we met een proeverij van
6 heerlijke speciaalbiertjes, waarna u een keuze
mag maken uit onze
bierkaart en drie lekkere
biertjes uit mag kiezen.

De Brasser
“ON TOUR”
Met de Brasser on tour bent u aan
het juiste adres voor al uw catering.
Voor het team van De Brasser is
niets te veel!
Of het nu gaat om een lunch, diner,
bbq, communie, verjaardagsfeest
of huwelijk? De Brasser on tour
verzorgt u feest op locatie tot in de
puntjes. Helemaal op maat en naar
uw wensen.
Ook voor uw bedrijf verzorgen
wij geheel op maat lunches, diners,
vergaderingen, recepties,
presentaties en personeelsfeesten
op locatie.
Vraag naar de mogelijkheden.

High in the sky
h
g
i
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,50
€ 32 .
p
p.

Gin

Onze high gin is uniek in de regio.
U krijgt 3 gin tonics in
verschillende smaken, met bij elke
gin tonic koude en warme hapjes.
Onze high gin is ook vegetarisch te
bestellen (graag even van tevoren
doorgeven).

Markt 5
6021 CD Budel

,50
€ 29 .
p
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Onze high cocktail is ook
uniek in de regio. U krijgt
3 heerlijke cocktails in
verschillende smaken,
met bij elke cocktail
koude en warme hapjes.
Onze high cocktail is ook
vegetarisch te bestellen
(graag even van tevoren
doorgeven).

T (0495) 51 93 93
F (0495) 51 91 11

E info@debrasser.nl
I www.debrasser.nl

Afhalen

Al onze lunchgerechten zijn
tevens af te halen na telefonische
bestelling.

Broodjeskaart
Voor bedrijven en particulieren
hebben wij ook een speciale
broodjeskaart om af te halen
of te bezorgen.
Vraag onze medewerkers
naar de mogelijkheden.

Vrijdag schnitzeldag
Alle schnitzels € 9,50
Lekker als je geen zin hebt om te koken

Deze menukaart is mede mogelijk gemaakt door:
Bloemsierkunt Rutten, Slijterij Scholten, Puro koffie, Grolsch, Kasteelbier
Openingstijden:

Maandag 10.00 - 18.00
Dinsdag
10.00 - 18.00
Woensdag 10.00 - 18.00
Donderdag 10.00 - 18.00
Vrijdag
10.00 - 20.00
Zaterdag 10.00 - 18.00
Zondag
11.00 - 18.00

Markt 5
6021 CD Budel

T (0495) 51 93 93
F (0495) 51 91 11

E info@debrasser.nl
I www.debrasser.nl

