| Diverse broodjes / Sandwich | Sandwiches |
■ Rustiek brood met gerookte zalm en een frisse komkommersalade

€ 7,00

■ Boerenbrood met tonijnsalade en appel

€ 7,50

■ Rustiek brood “gezond” met kruiden crème

€ 6,50

■ Rustiek brood met beenham en mosterdsaus

€ 6,50

Rustic bread with smoked Salmon and a fresh cucumber salad
Farmers bread with tuna salad and apple
Rustic bread “healthy” with herbal cream

Rustic bread with ham of the bone served with mustard sauce

| Soepen | Soups |
■ Tomatensoep met pesto en tuinkruiden

€ 4,75

■ Mosterdsoep met uitgebakken spekjes

€ 5,50

■ Soep van de dag

€ 5,50

Tomato soup with pesto and herbs
Mustard soup with bacon bits
Soup of the day

| Salades | Salads |
■ Salade met lauwwarme zalm geserveerd met een dressing van limoen

€ 12,50

■ Salade “De Broeierd” met biefstukreepjes en champignons

€ 12,00

■ Salade met geitenkaas, walnoten en honing
Salad with goat cheese, walnuts and honey

€ 12,00

Salad with lukewarm salmon, served with a lime dressing

Salad “De Broeierd” with pan-fried slices of beef and mushrooms

Heeft u dieet- of vegetarische wensen? Informeer bij één van onze medewerkers voor de mogelijkheden.
Do you have any dietary or vegetarian requirements? Ask our staff for the possibilities

| Eiergerechten | Egg dishes |
■ Omelet met champignons en bosui
Omelette with mushrooms and spring onions

€ 9,50

■ Quiche met spek, geserveerd met een frisse salade en saus van tomaat

€ 7,25

■ Uitsmijter “Speciaal” met champignon, ui, spek en met kaas overbakken

€ 9,50

■ Uitsmijter met een keuze van ham en/of kaas

€ 8,00

■ Uitsmijter rosbief

€ 8,50

■ Uitsmijter gerookte zalm en ham

€ 9,25

Quiche with bacon, served with a fresh salad and a sauce of tomato

Pan-fried eggs ”Special” with mushrooms, bacon, onions and topped with cheese
Pan-fried eggs with a choice in ham and/or cheese
Pan-fried eggs roast beef

Pan-fried eggs with smoked salmon and ham

| Warme gerechten | Warm dishes |

■ Clubsandwich met kip en remouladesaus

€ 8,50

■ Burger ”de Broeierd” met kaas, tomaat, augurk en friet

€ 9,95

■ Panini met rucola, tomaat, pesto en mozarella

€ 8,75

■ Twee ”Van Dobben” kroketten met mosterd, met keuze brood of friet

€ 8,25

■ Ravioli van tomaat geserveerd met een saus van gepofte tomaat

€ 14,50

Clubsandwich with chicken and sauce remoulade

Beef burger ”De Broeierd” with cheese, tomato, pickels and french fries
Panini with rucola, tomato, pesto and mozarella cheese

Two ”Van Dobben” veal croquettes with mustard, choice between bread or french fries
Ravioli of tomato, served with a sauce of puffed tomato

Heeft u dieet- of vegetarische wensen? Informeer bij één van onze medewerkers voor de mogelijkheden.
Do you have any dietary or vegetarian requirements? Ask our staff for the possibilities

| Wijnen per glas | fles |
| Mousserende wijn |

■ Banchetto (rood), Italie
■ Prosecco, Frizzante De stefani, D.O.C.
■ Champagne Ayala Brut majeur
■ Champagne Bollinger , Glas
■ Champagne Bollinger, Fles

€ 5,00/ € 24,60
€ 7,50/ € 34,50
€ 79,50
€ 12,50

| Witte wijn |

■ Villehaute Blanc,Colombard,Ugni Blanc, Frankrijk
■ Séduction Chardonnay I.P.G., Frankrijk, Pays dÓc
■ Pinot Grigio Veronese I.G.T. Classici, Italië, Verona
■ Esprit de Sérame Viognier, Frankrijk, Vins de Pays dÓc
■ Stift Goettweig gruner Veltliner Messwein, Oostenrijk, kremstal
■ Removed chardonnay, Alcoholvrij

| Rosé wijn |

■ Glas huisrosé , Frankrijk, Midi, Vin de France
■ Fles huisrosé , Frankrijk, Midi, vin de France

4,25/ € 21,50
5,50/ € 26,50
5,85/ € 27,50
5,85/ € 27,50
7,50/ € 37,50
5,85

€ 4,25
€ 21,50

| Rode wijn |

■ Villehaute Rouge, Carignan, Shiraz, Frankrijk
■ Séduction Merlot I.P.G., Frankrijk, Pays d’Oc
■ Torre Dei Vescovi Pinot Nero I.G.T. Vicenza, Italië, Veneto
■ Bodega Piedra Negra Alta Colección Malbec Mendoza, Argentinië
■ Removed Cabernet –Sauvignon, alcohol vrij
| Dessertwijn |

■ Chateau La Rame Bordeaux,, Frankrijk
■ Moscato D’asti D.O.C.G., Italie
■ Sweet emotions riversaltes Ambre, Frankrijk
■ Sweet emotions riversaltes blanc, Frankrijk

€
€
€
€
€
€

.

€
€
€
€
€

4,25/ € 21,50
5,50/ € 26,50
6,50/ € 32,50
7,50/ € 37,50
6,75

€
€
€
€

7,50
6,50
7,50
7,50

€ 87,50

| Menu du Chef |
€ 32,50 per persoon

Salade Nicoise met kappertjes, ui, tomaat, ansjovis, paprika en gegrilde tonijn
Salad Nicoise with capers, onion, tomato, anchovy, red bell pepper and grilled tuna

Kalfspastrami met gemarineerde paddenstoelen, bulgur (graanproduct), kruidensalade en mayonaise van peper
Pastrami of veal with marinated mushrooms, bulgur (corn product), herbal salad and a pepper mayonnaise

Gerookte knoflooksoep met chorizo

Creamy soup of smoked garlic with chorizo

■■■

Ravioli van tomaat met een saus van gepofte pomodori tomaat en kruiden, Parmazaan en rucola
Ravioli of tomato with a sauce of pomodori tomato and herbs, Parmesan cheese and salad

Gegrilde runder-entrecôte met een saus van gekaramelliseerde sjalotten
Grilled Porterhouse steak of beef with a sauce of caramelized chives

Gebakken zeebaars met een dakje van mozzarella en groene kruiden, doperwten risotto en saus van basilicum
Pan fried sea bass with mozzarella cheese and herbs on top, peas risotto and a sauce of Basil

■■■

Iglo van chocolade gevuld met parfait van Frangelico likeur met een interieur van brownie
Igloo of chocolate, stuffed with ice-cream parfait of Frangelico liqueur and a heart of brownie

Limoentaart met eiwitschuim begeleid door een coulis van rood fruit en mint
Pie of lime with merinque, served whith a sauce of red fruit and mint

Koffie “De Broeierd” met huisgemaakte friandises
Coffee “De Broeierd” with homemade friandises

Heeft u dieet- of vegetarische wensen? Informeer bij één van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Do you have any dietary or vegetarian requirements? Ask our staff for the possibilities

