Soepen

geserveerd met brood & kruidenboter
________________________________________________________________________________
Italiaanse tomaten soep
6,00
Vissoep
8,50
Rijk gevuld met diverse soorten vis
Franse mosterdsoep, gevuld met gerookte zalm snippers
6,00

Voorgerechten
____________________________________________________________
Stokbrood met kruidenboter en tappenade
6,00
Ardenne ham met meloen klassieker
9,50
Bordo Delicatezza
9,50
5 crostini’s belegd met zalm, carpaccio, mozzarella, tonijn en seranoham
Tonijn
13,00
Rosé gebakken met gegrilde groente, wakame en soyamayonaise
Gamba’s
12,75
Gebakken en gepelde gamba’s in pikante roomsaus
Carpaccio
10,50
Dungesneden ossenhaas met een dressing van truffel, geraspte kaas en pijnboompitten
Sashimi van Tonijn en Coquilles
12,50
Met wakame en sojasaus

Maaltijd salades
____________________________________________________________
Carpaccio
14,00
Dungesneden carpaccio met een dressing van truffel , geraspte kaas en pijnboompitten
Geitenkaas
14,25
Warme geitenkaas met gesauteerde appeltjes, walnoten en appelstroop
Tuna
15,25
Rosé gebakken tonijn, met wakamé en een sojadressing
Gamba’s
15,75
Black tiger gamba’s op oosterse wijze met verschillende wokgroente & sesamzaad
Vissalade
15,75
met tonijnsalade, gerookte zalm, verse tonijn, gamba’s en honingmosterddressing

Pasta gerechten
____________________________________________________________
“Di carbonara
”
Met bacon, ham, ui, kaas & champignons in een roomsaus
“Di pesce”
met verschillende soorten vis, gamba’s ui & knoflook in een kreeftensaus.
“Pasta kip”
verse kip met champignon roomsaus
“Pasta Gamba”
traditioneel Italiaanse pasta, met gamba & kreeftensaus

14,00
15,75
14,25
16,50

Hoofdgerechten vlees

geserveerd met warme groente, salade & frietjes
________________________________________________________________________________
Saté van de Haas
17,50
Gemarineerde varkenshaas met satésaus, atjar & kroepoek
Mixgrill
23,50
Heerlijke trio van biefstuk, varkenshaas & entrecôte met een Italiaanse kruidensaus
Lende biefstuk
19,75
Heerlijk mals stukje rundvlees, keuzen uit een peper of rode port saus
Trio lamshaas
22,95
Heerlijke trio van lamshaas, lamsfilet & lamskotelet met een honing thijmsaus
Varkenshaas met brie en honing
18,50
Gevulde varkenshaas met brie, tijm & honing
Entrecôte (250gram)
21,75
Een mals gebakken entrecôte met saus naar keuze: Peper-, rode port- of
champignonroomsaus

Hoofdgerechten vis
____________________________________________________________
Zalm en Gamba
gebakken zalmfilet & Gamba’s met seizoen groenten en dragonsaus
Slibtong
2 slibtongen gebakken in boter, met seizoen groenten
Vis trio
Heerlijke trio van zalm tonijn en gamba’s geserveerd met een kreeftensaus
Zeebaars en coquilles
Op huid gebakken zeebaars en lichtgebakken coquilles met saffraansaus
Gamba’s
Gebakken en gepelde gamba’s in pikante roomsaus

21,75
23,50
22,50
22,75
20,50

Wok gerechten

geserveerd met mihoen
________________________________________________________________________________
Vegetarisch
Vers gebakken wok groente met teriyaki saus
Biefstuk puntjes
Malse biefstukpuntjes met oosterse saus
Gamba’s
Gepelde gamba’s in een licht pikante saus
Chow Mein
Gebakken mihoen, varkensvlees, kipfilet, gamba’s & groenten in huisgemaakte wok
Bent U ergens allergisch voor? Laat dit dan vooraf even aan ons weten

15,75
18,50
19,50
20,50
saus

DESSERTS
____________________________________________________________________________
Traditionele Dame Blanche
3 bolletjes vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom

€6,00

Strawberry cheesecake ijs
Cheesecake roomijs met stukjes koek, aarbeiengelei en slagroom

€6,00

Brownie met Vanille ijs en slagroom

€6,75

Latte macchiato
Roomijs met krokante koffie en een meringuekroon

€6,75

Sorbet trio (allergeenarm)
Mango, citroen en frambozensorbet (bereid zonder allergenen)

€6,75

Nougatino
Tartufo van nougat roomijs rijkelijk gedecoreerd met nougatine

€6,50

Coupe advocaat
Een lekker ouderwets vanille ijsje met advocaat

€6,00

KOFFIE SUGGESTIES
____________________________
Irish coffee
Spanisch coffee
Italian coffee
French coffee

€6,50
€6,50
€6,50
€6,50

www.brasserielacour.nl

Vind ons ook op

______________________________________________________________________________

