LUNCH KAART (tot 16.00 uur)

Panini ham en kaas (ham, kaas, pesto)

€. 5,00

Panini Hawai (ham, kaas, ananas, pesto)

€. 5,50

Panini De Paris (ham, brie, tomaat, pesto)

€. 6,00

Panini Mozzarella (ham, mozzarella, tomaat, pesto)

€. 5,50

Panini Pesto (ham, mozzarella, tomaat, pesto)

€. 5,75

Panini Gerookte Zalm (kruidenkaas, gerookte zalm, tomaat)

€. 6,00

Panini Tonijn (tonijn, uien, mozzarella, pesto)

€. 6,00

Panini Brakke (kip, uien, mozzarella, rucola, pesto)

€. 6,25

STOKBROODJES (wit/bruin)

Ham of kaas

€. 4,75

Ham en Kaas

€. 5,25

Gezond (sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, ui)

€. 6,25

Gerookte Zalm (sla, gerookte zalm, komkommer, ui, cocktailsaus)

€. 6,75

Tonijnsalade (sla, tonijnsalade, komkommer, ui, cocktailsaus)

€. 6,75

Brie

€. 6,50

Spek en Ei

€. 6,00

Kroket/ Frikandel/ Gehaktbal

€. 6,50

Ciabatta Taco (taco gehakt, vlammetjessaus, uien en kaas over bakken)

€. 6,75

Ciabatta Brakke (warme brie, spek, pijnboompitten, honing, rucola)

€. 6,75

Broodje Geitenkaas (warme geitenkaas, honing, walnoten, rucola)

€. 7,75

LUNCH KLASSIEKERS (tot 16.00 uur)

Clubsandwich Gerookte Zalm (sla, gerookte zalm, spek, komkommer, ui, cocktailsaus)

€. 8,00

Clubsandwich Kip (sla, kip, spek, komkommer, ui, cocktailsaus)

€. 7,75

Tosti (ham, kaas)

€. 4,75

2 Kroketten met brood

€. 6,50

Hamburger met friet (sla, tomaat, komkommer, mayo, curry, ui)

€. 9,25

Cheeseburger met friet (sla, tomaat, komkommer, cheddar, mayo, curry, ui)

€. 9,75

Brakke Burger met friet (sla, tomaat, komkommer, spek, kaas, mayo, curry, ui)

€. 10,25

Uitsmijter ham en kaas (2 eieren)

€. 5,75

Uitsmijter ham en kaas (4 eieren)

€. 6,50

Kippenpastei (2 bakjes)

€. 9,75

Kippenpastei met friet

€. 11,75

Friet Zuurvlees

€. 10,75

Denk ook eens aan onze uitgebreide Brunch:
•

Iedere Zondag van 10.30 uur tot 14.00 uur
Luxe Ontbijt voor maar € 13,50
•

Moeder– en Vaderdagbrunch
•
Kerst- en Paasbrunch

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

