Voorgerechten

Zondag lunch

Carpaccio

In de Brasserie kunt u uitsluitend op zondag
genieten van een heerlijke a la carte lunch, brunch
of high tea.

Rund | Parmezaan | salade |truffelcrème

10

Vitello Tonnato
Kappertjes | tonijn crème | rode ui | sla

10
Wij zijn vanaf 12.00 uur geopend.

Zalm
Gemarineerde zalm | zwarte knoflook |
frisee de moutarde | rode biet | kaviaar

10

Flammkuchen

Tonijn
Tataki van tonijn | wasabi creme | kletskop van
furikake | hoisin dressing

12

Bloemkool
Bloemkool | peterselie olie | jonge rucola |
kerrie crème

Flammkuchen is een heerlijke dunne, krokante variant
op de pizza. Besmeerd met crème fraîche op diverse
manieren belegd en afgebakken in de steenoven.

Klassiek
8

Spek | uien | crème fraîche

9

Zalm
Gerookte Zalm | crème fraîche | rucola

Salades

10

Parmaham

Caeser salad

Parmaham | rucola | Parmezaan | tomatini 10

Sla | croutons | Parmezaan | ei | ansjovis

Mediterraan

Geitenkaas salade

Tomatini | olijven | uien | mozzarella | pesto 9

Geitenkaas | walnoten | sla

Vissalade
Gerookte vissoorten | Hollandse garnalen | sla
Salades als voorgerecht
salades als hoofdgerecht

9
15

Soep
Pompoensoep
Bisque

Ambachtelijke worsten
6
9

Beleef de smaak van de vakantie! En neem
een van de heerlijke worstjes van Brandt&Levie
mee naar huis!
Prijs per stuk

6

Meat market

Hoofdgerechten

(prijs per gram)

In de Brasserie hebben wij een Meat market. Hier
kunt u zelf uw favoriete stuk rundvlees uitkiezen,
gegrild op onze Black Bastard barbecue.
Alle meat market gerechten worden geserveerd met
een saus naar keuze, salade en Franse frieten met
mayonaise.
Meat market vanaf 100 gram. Prijzen worden
berekend per gram.

Black Angus hamburger
180 gram Black Angus rundvlees | smoked
cheddar | Parmezaan | chutney van ui |
truffelmayonaise | broodje

16

Meat to share (vanaf 2 personen)
Selectie van de chef van diverse vleessoorten
prijs per persoon
19

Meat Market
prijs per 100 gram vanaf

8

Boeuf Bourguignon
Stoofpotje van vlees

16

Catch of the Day
Visvangst van de dag

dagprijs

Tournedos Rossini

Chef’s choice

Tournedos | eendenlever | truffelsaus

Laat u verrassen door onze chef.

Ravioli

3-gangen menu

30

4-gangen menu

35

Ravioli van paddenstoel | truffelschuim |
shiso purper | hazelnoot | kervel |
knolselderij | Champignon

36

18

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een bearnaise, rode wijn of truffelsaus,
salade en Franse frieten met mayonaise.

Per tafel te bestellen.

Dessert
Mandarijn

Prinsen & Prinsessen menu
Hamburger
Black Angus | broodje

9

Baby ribs (zonder ribben)
Baby ribs

9
8

Pasta
Keuze tussen pasta pesto of pasta Bolognese 8

Kinderijsje in “kasteel” beker
In meeneem beker voor thuis

3,75

De vleesgerechten worden geserveerd met
Franse frieten, mayonaise en appelmoes.

8

Tarte tartin
tarte tartin met peer| vanille ijs |
crumble | atsina

8

Crème brûlée
Koffie | Vanille-ijs

Flammkuchen kids
Kaas | tomatini

Mandarijn cremeux | mandarijn |
pistache crumble | gel van mandarijn |
Oreo ijs

8

Kaasplankje
Selectie kazen van Kaasaffineurs Van Tricht |
noten-vijgen brood
10

