
 

Welkom bij Brasserie 
 

Gezelligheid, service, eerlijke producten en ambachtelijk bereide gerechten,  
voor elk moment van de dag. Een hapje eten of alleen een lekkere kop koffie?  
Van deze menukaart kunt u de hele dag door op elk moment bestellen waar u zin in  
heeft. Van een 3-gangen diner tot een lekkere lunch… Elk gerecht is echt iets bijzonders!   
 

MENU-TIP: bekijk ook onze SPECIALS OP DE KRIJTBORDEN!  
En heeft u iets te vieren? Dan organiseren wij graag uw feestje!  
Informeer naar onze mogelijkheden.   

Altijd up-to-date blijven? Volg ons op:   
www.brasserier1854.nl 

   

 

HEEFT U EEN ALLERGIE?  
 

vraag onze medewerkers  
naar de allergenen-informatie 

per gerecht 

 
 

KARAF WATER OP UW TAFEL  € 1,00 
de opbrengst komt volledig ten goede aan de 

stichting Roetgerink Foundation  

Team Brasserie  

ENTER OUR WORLD OF TASTE en eet smakelijk! 
 



 
 
 
Kleine gerechten  
Zin in gebak bij de koffie? Kijk op onze krijtborden!    

Twentsche krentenwegge 2,50  

Appelgebak   3,00 

Seizoensgebak    3,50 

  
Borrelhapjes  
Stokbrood met drie soorten sausjes 4,50 
Bourgondische bitterballen met mosterd of portie mini loempia’s met chilisaus (8 st.) 6,00  
Borrel plateau: Stokbrood met saus, bitterballen(4st.), loempia’s(4st.), oude kaasstengels(6st.) en  
gemarineerde olijven  15,00   



  

Broodjes   (keuze uit wit, meergranen bol of desembrood)  
Gezond met ham, kaas, ei, tomaat en komkommer 7,00  

Beenham met honingmosterdsaus, warm of koud 7,00  

Twee Van Dobben kroketten met wit of bruin brood en mosterdmayonaise 7,00  

Ossenworst met augurk, ei en kappertjes mayonaise          8,50  

Spinata Romana met zongedroogde tomaten en pesto tapenade          8,50  
 
 
 

 
 
 
  



 

Speciale broodjes  (keuze uit wit, meergranen bol of desembrood)  
Lauwwarme brie met appelstroop en amandelschaafsel         7,50  

Tonijnsalade met Pomodori tomaat, bieslook en een mayonaise van roze peper         7,50  

Pittig rundergehakt uit de oven met tomaat, geraspte kaas en cocktailsaus         8,50  

Pulled Chicken met barbecue saus, bosui en gefrituurde uitjes                                                                           8,50 

Gerookte zalm met bieslook-roomkaas         9,00  

Rundercarpaccio met basilicumdressing, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas         9,50  
 
 
 
 
  



Uitsmijters (keuze uit wit en bruin brood)  
Ham of kaas          7,00  

Ham & kaas / Spek & kaas          7,50  

Rosbief 8,00 

Serranoham, Parmezaansekaas en pesto olie 8,50 

  

  

Omelet (keuze uit wit en bruin brood)  
Boerenomelet (spek en diverse groenten)         8,00  

Omelet met ham, champignons, bosui en kaas          8,50  
  

Tosti’s  
Tosti met ham en/of kaas met wit of bruin brood naar keuze         3,00  

Tosti Hawaii met ham, kaas en ananas met wit of bruin brood naar keuze        3,50 



  
  

 
Salades (geserveerd met brood en boter)  

Salade geitenkaas met vijgencompote en amandelschaafsel         9,00  
Gebakken kipfiletreepjes met bacon, champignons en pesto          9,50  
Gebakken zalm met gamba’s, spekjes en knoflookdressing        12,50  
Salade carpaccio met zongedroogde tomaten, pijnboompitten,  Parmezaanse kaas en mosterd mayonaise           13,50    
  
 
  
 
 
 
 
 
  



 
 

  

  
  
 
  

Soepen (geserveerd met brood en boter)  
Tomatensoep met groentes en knoflook croutons         5,00  
Heldere runderbouillon gevuld met groente en kruiden         5,00  
Aardappel-knoflooksoep met spek, bosui en croutons        6,00 
  

Voorgerechten (geserveerd met brood en boter) 
 

 
Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas, pijnboompitten zongedroogde tomaat en basilicumdressing                                   10,00 
Entrecote met gamba’s, sesamsaus yakitori saus en wakame                                    12,50 
Vis creatie (koud voorgerecht van diverse soorten vis)                                   11,00 
Gebakken gamba’s met kruidenknoflooksaus         12,50 



Visgerechten (geserveerd met salade, Franse frietjes en mayonaise*) 
Zalm met pasta in romige pesto saus met cherry tomaat en groenten 16,50  
Trio van vis met zalm, heilbot en gamba met saus van gerookte knoflook  19,00 
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met risotto, groene kruiden mosterdsaus en een kletskop van kaas  21,00 
 
Vleesgerechten (geserveerd met salade, Franse frietjes en mayonaise *)  
Maandburger (check onze borden)  12,50 
Spies van kophaassaté met kroepoek, gefrituurde uitjes en satésaus 13,00 
Huis gemarineerde spareribs   15,00 
Ambachtelijke vlinder kip een hele kip (300 gram), geserveerd met groenten en krieltjes  16,50 
Zacht gegaarde kalfssucade met een stampotje van rucola en spek  19,00 
Gegrilde runder Ribeye (250 gram) met kruidenboter 21,00 

Tournedos met gamba’s met gerookte knoflookjus   25,50  
 

                                                                                                                                                           * Wilt u naast uw frietjes graag gebakken aardappelen: €2,50 



 

Voor de kids 
Kinderijsje                                                                                                                                                                                                                    3,00 
Frikandel/kroket/kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise                                                                                                              6,00     
Zalm of saté geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise                                                                                                                      7,50 
Pasta bolognese                                                                                                                                                                                                         7,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Nagerechten 
Frisse hangop van yoghurt en citroen met Limoncello ijs                                                                                                                                   6,50   
Een heerlijk ijscoupe met diverse soorten ijs en slagroom                                                                                                                                 6,50                                                                                                                                                                                                                                          
Cheesecake met chutney van roodfruit en roomijs van yoghurt                                                                                                                       7,00 
Crème Brûlée van steranijs met vanilleroomijs                                                                                                                                                     7,00 
‘Koffie de luxe’ zoete lekkernijen geserveerd met koffie en thee                                                                                                                      7,00                             
Kaasplankje, assortimentje van 5 verschillende kaas soorten                                                                                                                            9,00    
  

 


