Voorgerechten

Desserts

Va n a f 1 7 : 0 0

4,25

5,25

Aﬀogato
Vanille ijs met espresso
Met likeurtje ( + 1.25)
IJs dessert
3 bolletjes ijs met vruchtencoulis, slagroom en macarone

6,25

Tiramisu
Huisgemaakt

5,25

7,25

Panna co�a
Met vruchten coulis

5,25

7,25

Cheesecake
Met bosvruchten, coulis en slagroom

3,75

4,50

Appeltaart
Met slagroom

3,50

Mokka boontjes en 3 bonbons

4,25

Carpaccio

7,25

Broodplankje 2p.

pijnboompi�en, parmigiano reggiano, rucola, truﬀelmayonaise of pesto dressing

Met kruidenboter, aioli en tapenade

Hoisinpootjes 8 st.
Gemarineerde kippenpootjes, afgelakt met hoisinsaus, sesamzaadjes en bosui.

Plankje huis gerookte zalm & brood.
Huis gerookte zalm met kappertjes, rode ui en mierikswortel crème.

Gamba pil pil
Grote gamba’s in olie met knoﬂook en rode peper, geserveerd met warm brood

Soep van de dag

Hoofdgerechten
Va n a f 1 7 : 0 0

*

Geserveerd met friet of gebakken aardappelen en salade

Briocheburger

200 gr huisgemaakte runderburger, truﬀelmayo, bacon, tomaat, augurk, sla

Briocheburger Spicy

*

200 gr huisgemaakte runderburger, sriracha saus, crispy onion, jalapenos, cheddar

Mega Vega
2 vegaburgers, sla, tomaat, komkommer, gefrituurde uienringen, lemon pepper mayo

Kalfslever
Gebakken ui en spek

Huisgemaakt van ree en wildzwijn

Italian coﬀee:

*

*

*

2 spiesen kippendij, satésaus, kroepoek en atjar

Sliptong
3 sliptongen, gebakken in kappertjes jus

Mixed grill

*

14,50

Irish coﬀee:
Met Whiskey en slagroom

21,50

Tia maria en slagroom

14,50

*

*

Varkenshaas, biefstuk en kipspies, 400 gr, BBQsaus of pepersaus

Vispotje

*

6,95

Coffee
Koﬃe

2,50

22,50

Espresso/Dubbele Espresso

2,50 / 3,75

La�e macchiato

3,25

Cappuccino

2,75

Koﬃe verkeerd

2,75

18,50
14,50

Siroop (White chocolate, Caramel +€0,75)

Ro�plaat met kip masala, aardappel, kousenband, Surinaams zuur, chutney en gefrituurd eitje

Vr a a g n a a r o n s wi l d a a n b o d

MENUKAART

6,95

17,50

Diverse soorten vis met aardappelpuree. Vraag naar het aanbod

Huisgemaakte ro�

6,95

Amare�o en slagroom

17,50

15,50

6,95

Grand Marnier en slagroom

Spanish coﬀee:

Ossenhaas biefstuk met peper, champignon, rode wijnsaus of jus

Stoofpotje van wild

Coffee de luxe
French coﬀee:

14,50

*

Ossenhaas biefstuk 250 gr

Kippendij saté

14,50

4,95

FOOD IS ESSENTIAL. MAKE IT GOOD
lunchroombrioche.nl

L U XE B R O O DJ E S Pistolet wit/bruin

Carpaccio

Briochebol, Waldkorn, Kornbol, Ciabatta wit/bruin + 0,75

Rundercarpaccio, parmigiano reggiano, pijnboompi�en, rode ui, rucola, truﬀelmayonaise of pesto dressing.

Gezond

4,95

Ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en gemengde sla

Filet americain ei/ui
Tonijn

4,95
5,25

Huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes, rode ui en rucola

Zalm

5,75

Huis gerookte zalm, kruidenkaas, mierikswortel crème, rode ui, kappertjes en gemengde sla

Carpaccio

6.25

Rundercarpaccio, pijnboompi�en, rode ui, truﬀelmayonaise of pesto, rucola en parmigiano reggiano

Parmaham

6,25

Gerookte zalm

6,95

Huis gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, kappertjes, rucola en mieriksworteldressing.

Avocado

2 0 0 g r a m r u n d e r b u r g e r/ b r i o c h e b o l
Geserveerd met friet en salade
Briocheburger

6,25

Vegan

Avocado, wakame, komkommer, bosui, sesamzaad en teriyaki saus.

200 gr huisgemaakte runderburger, truﬀelmayo, bacon, tomaat, augurk, sla

Briocheburger Spicy

Very spicy chicken roll

7,25

Warme kippendij, cheddarkaas, jalapeno en chiraza saus en overbakken met cheddarkaas.

200 gr huisgemaakte runderburger, sriracha saus, crispy onion, jalapenos, cheddar

Mega Vega

Hoisin chicken roll

7,25

2 vegaburgers, sla, tomaat, komkommer, gefrituurde uienringen, lemon pepper mayo

14,50
14,50
14,50

Warme pulled chicken met hoisinsaus, komkommer en bosui.

Ro� rol

8,50

Ro�plaat met masala kip, kousenband, aardappel, Surinaams zuur en chutney.

5,25

Mozzarella, pesto, pijnboompi�en, zongedroogde tomaatjes en rucola

Rosbief

5,25

Nacho’s 2p

Truﬀel mayonaise, pijnboompi�en en gemengde sla

Kippendij

6,25

Kippendij, huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes, taugé en gemengde sla

Kip teriyaki
Geitenkaas

6,25
Vega

Oerbrood wit/bruin + 0,75
9,25

Gerookte zalm

Gerookte zalm, komkommer, tomaat, rode ui, gekookt eitje, kappertjes, sla en huisgemaakte honing-mosterd dressing

Geitenkaas

Kippendij, taugé, huisgemaakte tafelzuur, sesam en teriyakisaus

5,25

Vega

8,75

Licht gesmolten geitenkaas met honing, komkommer, zongedroogde tomaatjes, paprika, olijven, walnoten,
gemengde sla en huisgemaakte honing-mosterd dressing.

Vegan

5,25

Avocado, wakame, bosui, taugé, sesamzaad, teriyaki saus en rucola

Kippendij

8,75

Gemarineerde kippendij, komkommer, zongedroogde tomaatjes, paprika, rode ui, gekookt eitje, parmigiano reggiano,
gemengde sla, en huisgemaakte honing-mosterd dressing.

8,45

Uit de oven, pulled chicken, gesmolten kaas, rode ui, tomaat en guacamole dip

Broodplankje 2p.

5,25

Met kruidenboter, aioli en tapenade

7,25

Gemarineerde kippenpootjes, afgelakt met hoisinsaus, sesamzaadjes en bosui

Plankje huis gerookte zalm & brood.

7,50

Huis gerookte zalm met kappertjes, rode ui en mierikswortel crème

8,75

Carpaccio

Nacho’s pulled chicken 2p

Hoisinpootjes 8 st.

Licht gesmolten geitenkaas met honing, walnoten, zongedroogde tomaatjes en gemengde sla

Avocado

7,95

Uit de oven, gesmolten kaas, rode ui, tomaat en guacamole dip

Carpaccio, pijnboompi�en, rode ui, truﬀelmayo of pesto, parmigiano regiano, gemengde sla

Borrelmix 15 st.

12,50

Diverse heerlijke gefrituurde hapjes

Bourgondiër bi�erbal 8 st

6,75

Al�jd lekker!

Specials
Egg Benedict

Huisgemarineerde olijven
6,50

Briochebol met ham of zalm, 2 gepocheerde eieren en Hollandaise saus

Croque Madame

6,25

Ham, Gruyère kaas en een spiegeleitje met 2 sneden oerbrood wit/bruin

Croque Monsieur

6,25

Ham, Gruyère kaas en Bechamelsaus met 2 sneden oerbrood wit/bruin

Kippendij Saté

14.50

2 spiesen kippendij, satésaus, kroepoek, atjar, friet en salade

12 uurtje

11,50

3 sneden oerbrood, belegd met rosbief, ham/kaas spiegelei, Bourgondiër kroket en salade

Tuna melt

Friet van Beus

2,85

Bourgondiër kroket

2,50

Bourgondiër bi�erballen 5 stuks

4,25

Frikandel

1,85

Kaassouﬂé

1,85

Mayonaise/Ketchup/Curry

0,50

Speciaal/Satésaus

0,75

7,25

Tonijnsalade, oversmolten met kaas. Keuze uit wit of bruin oerbrood

Vis

U i t s m i j te r s

Fish and Chips / Fish and Chips kind

Uitsmijter ham/kaas

3 gebakken eieren met 2 sneden oerbrood wit/bruin

9,50 / 4,50

7,25

Uitsmijter spek/kaas

7,25

Uitsmijter rosbief

7,75

3 gebakken eieren met 2 sneden oerbrood wit/bruin

Onze High’s

Alleen op reservering mogelijk.

High Tea

17,50

HIgh Wine

22,50

High Snack

20,00

Obeperkt thee met een diverse mix van heerlijke zoete en har�ge hapjes
Tijdsduur: 2uur
Driegangen high wijn met een diverse mix van koude en warme hapjes
Start met een prosecco en twee wijnen naar keuze

Gebakken kibbeling, friet van beus, huisgemaakte ravago�e saus

3,75 / 2,75

Vis frietjes / Vis frietjes kind
Heerlijk knapperig gebakken frietjes van gepaneerde kabeljauw met huisgemaakte ravago�e saus

3 gebakken eieren met 2 sneden oerbrood wit/bruin

2,50

FOOD IS ESSENTIAL. MAKE IT GOOD
lunchroombrioche.nl

Vijf Heineken van de tap en diverse rondes van frituur hapjes
en onze overheerlijke hoisin kippenpootjes.

