MAALTIJD SALADES
Hele dag verkrijgbaar

Salade Niscoise (sla, tonijn, kappertjes, boontjes,olijven, ei, tomaat, komkommer, ui)

€. 11,50

Salade Met Gerookte Zalm (sla, gerookte zalm, kappertjes, ei, tomaat, komkommer, ui)

€. 11,50

Salade Kip (sla, kip, tomaat, komkommer, ei, ui)

€. 9,75

Salade Scampi’s (sla, scampi’s knoflookolie, tomaat, komkommer, ei, pijnboompitten, ui)

€. 14,95

Salade Geitenkaas (sla, lauwe geitenkaas, tomaat, komkommer, pijnboompitten, olijven, ui) €. 14,95
Salade Mozzarella (sla, mozzarella, tomaat, komkommer, pijnboompitten, ui)

€. 11,95

De salades worden geserveerd met stokbrood of friet + €. 2,50

SOEPEN (uit eigen keuken)
hele dag verkrijgbaar

Tomatensoep met gehaktballetjes en stokbrood

€.

4,75

Kippensoep met stokbrood

€.

4,75

Goulashsoep met stokbrood

€.

4,75

Gegratineerde Uiensoep met stokbrood

€.

5,75

Erwtensoep met stokbrood (alleen in het winterseizoen)

€.

4,75

Breng ook eens een bezoekje aan onze andere zaak:
(slechts +/- 1km verwijderd van de Brakke Berg)

Rijksweg 132 / 6325AG / Berg en Terblijt / 043-8512661

VOORGERECHTEN

Stokbroodje Kruidenboter

€. 4,00

Broodplankje (Aïoli/tapenade/kruidenboter)

€. 5,25

Nacho’s met cheddar cheese en salsa saus

€. 5,50

Inktvisringen met knoflooksaus

€. 5,75

Gebakken Champignons Op Toast

€. 6,75

Gepaneerde gefrituurde mozzarella sticks met chili saus

€. 7,50

Chickenwings met chili saus

€. 6,00

Uienringen met chili saus

€. 5,75

Gefrituurde Mosselen met knoflooksaus

€. 6,75

Carpaccio met rucola sla, kaas, tomaatjes en balsamico saus

€. 10,75

Carpaccio met rucola sla, kaas, tomaatjes en truffelsaus

€. 11,25

Garnalen Kroketten met toast, sla, truffelmayonaise

€. 8,50

SCHNITZELS

180 gram

€. 10,25

300 gram

€. 13,50

500 gram

€. 17,50

Vis Schnitzel

€. 11,50

Vega Schnitzel

€.

Friet, Krieltjes of Aardappelkroketjes
Champignonsaus / Pepersaus / Stroganoffsaus / Zigeunersaus / Satésaus

9,50

VLEES

Ossenhaas

€. 17,50

Kogel Biefstuk

€. 16,75

Entrecote (spekjes, uien, geb. champ.)

€. 18,50

Vleesspies (biefstuk, varkenshaas en kip)

€. 18,00

Varkenshaasje

€. 17,50

Deze Gerechten kunt U bestellen met: Friet, Krieltjes of Aardappelkroketjes
Champignonsaus / Pepersaus / Stroganoffsaus / Zigeunersaus / Satésaus /
Gebakken Champignons tegen meerprijs
Spare Ribs

€. 16,25

Gyrosschotel met knoflooksaus

€. 13,75

Mixed Grill (spare rib, kip, varkenshaas, hamburger)

€. 20,75

Varkenshaas Saté (ook met brood mogelijk)

€. 14,50

Kipsaté (ook met brood mogelijk)

€. 14,50

Kippenpastei met friet

€. 11,75

Limburgs Zuurvlees

€. 10,75

VIS

Verse Zalm met vissaus

€. 17,50

Verse Kabeljauw met witte wijn saus

€. 17,50

Visduo met vissaus (zalm, kabeljauw)

€. 17,50

PASTA’S: penne, spaghetti, tagliatelle
Bolognese

€. 9,75

Brakke champignons, spekjes, tijm, roomsaus

€. 11,95

Scampi’s tomaat, ui, knoflooksaus

€. 14,95

Zalm met vissaus

€. 16,50

Ossenhaaspuntjes zongedroogde tomaat

€. 17,50
WILD

Konijn op Limburgse wijze

(nov - mrt)

€. 19,50

Herten Biefstuk met Rode Portsaus

(nov - mrt)

€. 21,50

Wildspies (haas / hert / zwijn)

(nov - mrt)

€. 21,50

VOOR DE KIDS
Kindermenu (frikandel of kroket of kipfingers en appelmoes)

€. 5,25

Kinder Spare Ribs

€. 5,50
Extra’s

Mayo/ curry (mayonnaise, ketchup, knoflooksaus)

€. 1,00

Extra Kommetje Friet

€. 3,00

Extra Gebakken Champignons

€. 2,50

Appelmoes

€. 1,00

DESSERT KAART (vanaf 12.00 uur)

Dame Blanche

€. 5,50

Dame Noir

€. 5,75

Vanille, warme chocolade saus, advocaat, en slagroom

Tutti Frutti

Coupe Gemengd

€. 5,25

3 Bolletjes ijs naar keuze met slagroom

Vanille, warme chocolade saus en slagroom

Bambino Coupe

€. 2,25

Bolletje ijs naar keuze met slagroom

€. 5,75

Mango, aardbeien, passiefruit, fruit,
aardbeiensaus en slagroom

Advocaat Coupe

€. 5,50

Vanille, advocaat en slagroom

Caramel Coupe

€. 5,50

Vanille, caramel, caramelsaus, caramelblokjes en
slagroom

Aardbeien Coupe (seizoen)

€. 6,00

Vanille, verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

Citroen Coupe

€. 5,50

Irish Coffee (Irisch whiskey)

€. 5,95

French Coffee (grand marnier)

€. 5,95

Spanish Coffee (licor 43)

€. 5,95

Italiaanse Coffee (amaretto)

€. 5,95

Koffie Brakke Berg
€. 3,00
(advocaat, slagroom en chocolaatje)

Vanille, citroen, schijfje citroen en slagroom

Curaçao Coupe

€. 6,00

Banaan, citroen, passiefruit, stukjes meloen en
slagroom

Choco Dream

€. 5,75

Vanille choco cookie, chocolade, pistache,
chocolade saus en slagroom

IJs koffie

(keuken open tot 20.30 uur)

Vrijdag vanaf 11.00 uur

€. 4,75

Vanille, vanille choco cookie, lauwe espresso en
slagroom

Yoghurt Coupe
Bosvruchten yoghurt ijs, fruit, aardbeiensaus
en slagroom

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 12.00 uur

€. 5,75

(keuken open tot 21.00 uur)

Zaterdag vanaf 11.00 uur
(keuken open tot 21.00 uur)

Zondag vanaf 10.00 uur
(keuken open tot 21.00 uur)
(aan de hand van het seizoen passen we de
openingstijden aan. Check onze website!)

