MENUKAART
Knabbel & Babbel
Portie bitterballen
Calamares fritti met tartaar
Lookbroodjes (6 stuks)
Bruschetta (6 stuks)
Partysnacks (12 stuks)
Tapas van de chef
Proeverijplank kaas
Proeverijplank vlees
Pairing van bier en kaas / vlees
Pairing van bier met kaas & vlees
Soepen
Dagsoep
Tomatensoep
Croque's
Croque uit 't vuistje
Croque monsieur
Croque madame
Croque hawai
Croque videe
Croque champignon
Croque brouwershof

€ 12,50
€ 9,00
€ 7,50
€ 12,00
€ 10,00
€ 29,90
€ 7,50
€ 7,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 7,00
€ 6,00
Enkel
€ 4,90
€ 9,00
€ 9,70
€ 9,70
€ 11,00
€ 11,50
€ 11,50

Dubbel
€ 8,40
€ 12,50
€ 13,90
€ 13,90
€ 14,50
€ 15,00
€ 15,00

De zoete honger
Wafel met suiker
Wafel met slagroom
Wafel met ijs en chocoladesaus
Wafel met aardbeien (seizoen)
Lekkere limburgse vlaai
Chocolademousse
Chocolademoelleux met vanille ijs
Trio van chocolade
Kinderijsje met snoepjes
Coupe vanille / mokka / chocolade
Coupe dame blanche / dame noir
Coupe banana split
Coupe bresilienne
Coupe aardbeien (seizoen)
Kindergerechten
Frikandel met frietjes
Bitterballen met frietjes
Kipnuggets met frietjes
Kipfilet met frietjes
Vol-au-vent met frietjes
Spaghetti

€ 6,50
€ 7,00
€ 9,50
€ 10,50
€ 3,00
€ 6,50
€ 8,50
€ 11,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 10,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00

Salades
Salade 'royal'
(gerookte zalm, scampi en spekjes)
Salade scampi
Salade gegrilde kip
Griekse salade
Salade 'Italiano'

€ 22,00
€ 19,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 22,00

(Parmaham, mozzarella en scampi)

Salade brouwershof

€ 20,50

(geitenkaas, appel, spek en luikse stroop)

Pasta
Vegetarische pasta
€ 16,00
(rode pesto, cashewnoten, pompoenpitjes, lente-ui en parmezaan)
Spaghetti klein / groot
€ 11,00 € 12,50
Pasta aglio e olio
€ 16,00
Pasta aglio e olio met scampi
€ 20,00
Pasta van de chef
€ 20,60
(Kipreepjes, scampi en rode pesto)
Visgerechten
Zeetong à la meunière
€ 30,00
Mixed grill van marktverse vis
€ 29,00
Scampi's look / lookroom
€ 23,50
Scampi's van de chef (spek & sjalot)
€ 24,00

Vleesgerechten
Stoofvlees op vlaamse wijze
€ 18,50
Vol-au-vent
€ 16,50
Gevulde kipfilet met mozzarella
€ 20,00
Gegrilde kipfilet
€ 18,00
Spareribs mississippi BBQ
€ 22,50
Filet pur van Belgisch witblauw
€ 29,00
London steak (Kruidenboter en scampi)
€ 32,00
Mixed grill (5st)
€ 30,00
Inclusief frieten, kroketten, gratin of itterse frietjes
Gegrilde steak op Toscaanse wijze
€ 25,00
(pasta, pesto, rucola, parmezaan,
zongedroogde tomaten)

Gegrilde kip op Toscaanse wijze

€ 23,00

(pasta, pesto, rucola, parmezaan,
zongedroogde tomaten)

Sauzen
Peperroom, champignonroom,
champignon natuur, kruidenboter
(spek en sjalot)
Samenstelling van gerechten kan mogelijks wijzigen.
Allergenen informatie: vraag aan het personeel

€ 3,50

