
Kipnuggets of bitterballen (4 stuks) 

met frietjes en appelmoes 3,50 €

bruin of wit brood met 3 eieren en salade
  

Ham 5,20 €
  

Kaas 5,20 €
  

Ham, kaas 5,50 €
  

Rosbief 6,20 €
  

Ham, kaas, rosbief 6,90 €

Kaas, spek 6,90 €

Voorgerechten
  

Tomaten soep   3,90 €
  

Franse uien soep met kaas crouton   3,90 €

Groentesoep   3,90 €
  

Salade krokante kip met kerriesaus   7,90 €
  

Salade de Brasserie   7,90 €
salade met geb. spek, champignons, ui 
honingmosterdsaus
  

Carpaccio van ossenhaas   7,90 €
met verse knoflook en parmazaansekaas

Mandje Brood   3,50 € 

    

Hoofdgerechten
  

Saté 10,75 €
  

Schnitzel   9,50 €
  

Trio van vlees 12,50 €

Varkenshaas 12,50 €
geb. champignons, ui, spek en heerlijke roombrie 
  

Pannetje kip   9,80 €
  

Sparerib 10,75 €
  

Biefstuk 15,50 €
  

Vega-schotel   8,50 €
  

Pasta de Brasserie   8,90 €
  

Ossenhaas puntjes  15,50 €
  

Zalmfilet 15,50 €

Gebakken Gamba’s    9,90 €

      

Nagerechten Sauzen extra 
  

Coupe Dame Blanche   4,95 € Champignonsaus € 1,00

Coupe karamel met karamelsaus   4,95 € Jagersaus € 1,00
  

Brownies met vanille ijs   4,95 € Peper saus € 1,00
  

Sorbet met vruchten en slagroom   4,95 € Saté saus € 1,00

Creme Brulee   4,95 €

Kinderijsje  2,50 € 

varkenshaas ,kipfilet , kalfsmedaillon

Alle gerechten worden geserveerd met verse groente, gebakken aardappelen, friet en een saus.

Een kopje koffie, Latte, cappuccino of thee behoord natuurlijk ook tot de mogelijkheid om 
Uw 3 gangen menu compleet te maken

Gebakken aardappelen 2,50 €
 
Friet 2,50 €
  
Salade 2,50 €

Mayonaise, curry, ketchup  0,50 €

Brasseriede

   
wit broodje ciabatta                  

  

Ham  2,20 € 3,20 €
  

Kaas 2,20 € 3,20 €
 

Ei (gekookt of gebakken) 3,20 € 3,50 €
  

Rosbief 2,75 € 3,50 €
  

Filet American  2,75 € 3,50 €
  

Tonijnsalade  3,30 € 3,90 €
  

Gerookte Zalm  3,30 € 3,90 €
  

Gezond  3,50 € 3,90 €
met ham, kaas, tomaat, sla, komkommer

Broodje van de maand zie bord 

Broodjes

Tosti's

Kaas 2,75 €
  

Ham, kaas 2,95 €
  

tosti-extra: ananas 0,50 €

tosti-extra: paprika 0,50 €

tosti-extra: tomaat 0,50 €

tosti-extra: ui 0,50 €

tosti-extra: gebakken ei 0,75 €

Sandwiches

Club sandwich gezond 5,90 €
ham, kaas, komkommer, tomaat,
ei, sla, bacon, saus, tortillachips
  

Club sandwich zalm 6,50 €
gerookte zalm,  komkommer,ei, sla en saus

Warme Broodjes

Warm vlees 5,30 €
ciabatta met Rollade en honingmosterdsaus
  
  

Crispy-chicken 4,25 €
ciabatta met krokante kip, chilisaus
en komkommer

De brug burger met kaas 8,75 € 
runderburger op een ciabatta metgebakken ui 
spek, en gebakken ei en curry saus 

Bras bal 4,75 €
gehaktbal met brood of friet en saus 

Bras Bal 3,00 €

Warme Broodjes

Uitsmijters

Soepen
Weeksoep (wisselende soep) 3,50 €
  

Franse uiensoep 3,90 €
met kaas crouton
  

Tomatensoep 3,90 €
met italiaanse kruiden

Groentesoep 3,90 €
heldere  groentesoep

Salades

Salade naturel (dressing naar keuze) 4,50 €
salade met komkommer, tomaat en ei
  

Krokante kip salade 7,90 €
salade met krokante kip, paprika, ui en kerriesaus
  

Salade de Brasserie 7,90 €
salade met geb. spek, champignons, ui
honingmosterdsaus

(geserveerd met  brood)

Kindermenu

Extras

3 gangen keuze menu € 15,95

de Brasserie
de-brasserie-glanerbrug.nl


