VOORGERECHTEN / SOEPEN

€

Kippensoep met stokbrood en boter
Tomatensoep met stokbrood
Soep van de week
Stokbrood met kruidenboter

3,60
3,60
3,60
2,95

PROVENCETTE

4,90

Het Franse, met tuinkruiden gegrilde stokbrood
Brie en bieslook
Salami/paprika en kaas
Kipfilet/kaas en tomaat
Ham en kaas
Tonijn/ui en kaas
Mozzarella/pesto en tomaat
Gerookte zalm/mon chou en bieslook
“Grand Bras” gekruid gehakt, kaas en chilisaus

5,75

Stokbroodje teriyaki chicken
5,75

Stokbroodje warm vlees
(met uitjes, champignons en satésaus)

Stokbroodje warme beenham met mosterdsaus
Stokbroodje spek, tomaat en kaas uit de oven
Stokbroodje ham, kaas en ananas
Stokbroodje “Grand Bras”
(met gekruid gehakt, prei, paprika en kaas)

Toast, champignons, prei, gebakken spekjes
Mosselen gebakken in kruidenboter met toast

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
6,50
7,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Kipnuggets, kroketje, of frikadel met
frietjes en appelmoes

4,95

SNELLE DINER GERECHTEN
Big Bras Burger met spek & kaas
Big Bras Burger met friet
Kipsaté met stokbrood, salade
Kipsaté met frietjes
Twee kroketten brood
Twee kroketten met frietjes
Twee kalfskroketten met brood
Twee kalfskroketten met friet
Twee groentekroketten met brood
Twee groentekroketten met frietjes
Bal gehakt, brood, gebakken uitjes, satésaus
Bal gehakt met frietjes

€
8,50
8,50
8,50
8,50

DINER GERECHTEN

Stokbroodje hete kip, specialiteit van het huis
(roergebakken kip op Japanse wijze met ketjap)

Salade nicoise
met tonijn, paprika, olijven, boontjes en uitjes
Rundercarpaccio salade
met Parmezaanse kaas, kappertjes,
pijnboompittenen, spekjes en mosterddressing
Warme geitenkaassalade
met walnoten, druiven, honing overgoten
met balsamico dressing
Hete kipsalade
met gegrilde kipfilet, stukjes paprika en ketjap

Alle salades worden geserveerd met brood en boter
Friet i.p.v. brood is ook mogelijk meerprijs
1,00

WARME STOKBRODEN
(roergebakken kip met pikante saus en groenten)

SALADES

7,00
8,00
6,75
7,50
5,70
6,30
6,90
7,15
6,15
6,95
6,15
6,45

Dagschotel
9,50
Wisselend gerecht
Teriyaki chicken
11,00
Roergebakken kip met diverse groenten
op Japanse wijze
Hete kip
11,00
Roergebakken kip met diverse groenten
en een pikante saus
Kogelbiefstuk
12,50
150 grams kogelbiefstuk, eventueel geserveerd met
saus naar keuze (peper, champignon, stroganoff)
Schnitzel
12,50
150 grams varkensschnitzel
eventueel geserveerd met saus naar keuze
(peper, champignon, stroganoff)
Biefstukreepjes
12,50
In oestersaus roergebakken biefstukreepjes
met diverse groenten.
Spareribs
12,50
Spareribs in een pikante ketjap marinade
Gebakken mosselen
11,00
Gebakken mosselen in kruidenboter
Gegrilde zalm
12,50
150 gram zalm op de plaat gebakken
geserveerd met kruidenboter
Kabeljauwfilet
12,50
Verse kabeljauwfilet geserveerd
met hollandaisesaus
Vegetarische schnitzel
11,00
Voor de vegetariër, een lekkere schnitzel
met saus naar keuze
(peper, champignon, stroganoff)
Alle gerechten worden geserveerd met gemengde sla en de
keuze tussen rijst, frietjes of aardappelpartjes (+0,50)

ALLERGIE
Heeft u een allergie? Dit kunt u aan ons personeel
doorgeven. Onze kok beschikt over alle kennis en zal
hier dan rekening mee houden.

