Lunch
Uitsmijters

TOT 16.00 UUR TE BESTELLEN
Al onze lunchgerechten worden
geserveerd op wit of bruin brood

Maaltijdsalades

Uitsmijter ham en/of kaas
Keuze uit: ham | kaas | ham en kaas

6,50

Uitsmijter deluxe
Spek | ui | champignon | paprika | kaas

8,25

Broodjes

Rundercarpaccio
Pijnboompitten | truffelmayonaise
grana padano

10,25

Biefstukpuntjes
Komkommer | rode ui | champignon
sesam | ketjapsaus

10,75

Pittige kip
Champignon | ui | paprika
gesmolten kaas | pittige saus

10,50

Gerookte zalm
Roomkaas | rode ui | komkommer

10,75
9,95

Rundercarpaccio
Met rucola | pijnboompitten
truffelmayonaise | grana padano

8,95

2 kroketten met brood
2 rundvleeskroketten | 2 sneeën brood

6,95

Mexicana
Gehakt | mais | kidneybonen
gesmolten kaas

8,25

Vega
Champignon | ui | paprika
komkommer | tomaat

Pittige kip
Met champignon | ui | paprika
kaas | pittige saus

8,25

Soepen

12-uurtje de Voorst
Tomatensoep of wisselende soep
mini Voorst burger | broodje kroket

10,95

Sandwich de Voorst
Drie kleine broodjes | zalm, roomkaas
en rode ui | biefstukpuntjes | brie,
honing en walnoten

10,95

Tomatensoep
Basilicumroom

4,95

Wisselende soep
4,95
Laat je informeren door onze medewerkers

Tosti’s
Ham of kaas

4,50

Ham en kaas

4,95

Salami en kaas

4,95

Brie met honing

5,25

Zalm met roomkaas

5,75

Diner
Voorgerechten

VANAF 16.00 UUR TE BESTELLEN

Broodplankje
Met diverse dips

6,25

Tomatensoep
Basilicumroom

4,95

Wisselende soep
4,95
Laat je informeren door onze medewerkers
Rundercarpaccio
Rucola | pijnboompitten
truffelmayonaise | grana padano

8,95

Zalmbonbon
8,95
Gerookte zalm | komkommer | roomkaas | sla
Bietencarpaccio
Rucola | pijnboompitten | rode ui
grana padano | balsamico

8,95

Poffertjes
Roomboter en suiker

5,95

Vanille-ijs en slagroom

6,95

Halve portie

3,00

Kindergerechten
Al onze kindergerechten worden geserveerd
met frietjes, appelmoes en mayonaise
Frikandel

5,95

Kroket

5,95

Kipnuggets (6 stuks)

5,95

Kaassoufflé

5,95

Plates

Al onze plates worden geserveerd met frietjes
of gebakken aardappels, mayonaise, rauwkost
en warme groenten
De Voorst burger
Gekruide burger | ui | kaas
huisgemaakte burgersaus

14,95

Chef’s spareribs
Keuze uit: naturel | sweet | hot

14,95

Schnitzel
Gebakken spek | champignonaus

14,95

Boerenschnitzel
14,95
Gebakken spek | champignon | ui | paprika
Fish & chips
Krokante kabeljauw | ravigotesaus

14,95

Kippendij
Gebakken kippendij | satésaus
gebakken uitjes | atjar | kroepoek

14,95

Biefstukpuntjes
14,95
Gebakken biefstukpuntjes | ui | champignon
paprika | sesam | ketjapsaus
Gevulde paprika
13,95
Champignon | ui | knoflook | pijnboompitten
tomaat | roomkaas | grana padano

Pannenkoeken
Zoete pannenkoeken

VANAF 12.00 UUR TE BESTELLEN

Naturel

6,50

Banaan, honing, vanille-ijs en pinda’s 9,50

Ananas

7,50

Banaan, karamelsaus en pinda’s

9,00

Ananas en rozijnen

8,00

Banaan en karamelsaus

8,50

Appel

7,50

Aardbeien

8,50

Appel en kaneel

8,00

Aardbeien en vanille-ijs

9,00

Appel en rozijnen

8,00

Aardbeien, vanille-ijs en slagroom

9,50

Appel en ananas

8,00

Bastognekruimels en chocoladesaus 8,50

Appel en spek

8,50

Stroopwafel en karamelsaus

8,50

Honing

7,50

9,00

Gember

8,00

Snickers
Chocoladesaus | pindakaas | pinda’s

Advocaat en fruit

8,50

Pindakaas

8,00

Advocaat, fruit en slagroom

9,00

Jam

7,50

Banaan

8,00

Nutella

7,50

Banaan en kaneel

8,50

Hagelslag

7,50

Banaan en chocoladesaus

8,50

Boerenjongens

8,50

Warme kersen

9,00

Warme kersen en vanille-ijs

9,50

Vanille-ijs en slagroom

8,00

Banaan, chocoladesaus en slagroom 9,00
Bananasplit
9,50
Banaan | chocoladesaus | vanille-ijs | slagroom

Pannenkoeken
Hartige pannenkoeken

VANAF 12.00 UUR TE BESTELLEN

Champignon

7,50

Spek, champignon, ui en paprika

10,00

Ham

8,00

Spek, tomaat en paprika

9,00

Ham en kaas

9,00

Spek en brie

9,50

Ham en champignon

8,50

Spek, appel en brie

10,00

Kaas

8,00

Tomaat, ui en paprika

8,50

Kaas en champignon

8,50

Brie

9,00

Kaas en gember

9,00

Brie en honing

9,50

Kaas, tomaat en ui

9,00

Brie en pijnboompitten

9,75

Ham, kaas en champignon

9,00

Salami

8,00

Ham, kaas, tomaat en ui

10,00

Salami en kaas

9,00

Spek

8,00

Salami, ui en kaas

9,50

Spek en kaas

9,00

Salami, ui en brie

10,50

Spek, kaas en champignon

9,50

Salami, champignon en kaas

9,50

Spek, kaas en ui

9,50

Salami, champignon en brie

10,50

Spek en ui

8,50

Kinderpannenkoeken
Naturel

4,50

Jam

5,00

Kaas

5,25

Aardbei

6,00

Ham en kaas

6,00

Banaan

5,50

Ham, ananas en kaas

6,50

Banaan en nutella

6,00

Nutella

5,00

Stroopwafel

5,50

Hagelslag

5,00

Bastogne

5,50

Spek

5,50

Marshmallows en chocoladesaus

5,50

Appel

5,00

Vanille-ijs en slagroom

5,50

Pannenkoeken
Wereldse pannenkoeken
Kraggenbursgse
Spek | champignon | ui | kaas

10,50

Nederlandse (frikandel speciaal)
Frites | frikandel | mayonaise | curry | ui

10,00

Italiaanse (pizza)
Tomatensaus | ui | champignon
ham | kaas | oregano

VANAF 12.00 UUR TE BESTELLEN

Friese
Fries runderstoofpotje | mosterd
champignon | ui | ontbijtkoek
scheutje Berenburg

14,00

11,00

Oostenrijkse
Appel | rozijnen | kaneelsuiker
slagroom | vanille-ijs

10,00

Hawaii
Ham | kaas | ananas

9,50

Surinaamse
Kippendij in kerriesaus
boontjes | aardappel

12,00

Provence
Brie | honing | walnoten | rucola | spek

13,50

Noordoostpolder
Spek | ui | aardappels | kaas

11,00

Egyptische
Shoarma | ui | ijsbergsla | knoflooksaus

13,50

Franse (vol-au-vent)
Gevuld met een kipragout

12,00

Mexicaanse
Gehakt | mais | kidneybonen
kaas | nacho’s

13,50

Barbados (Malibu)
Ananas | vanille-ijs | chocosaus
slagroom | scheutje Malibu

11,00

Van de chef
Brie | paprika | ham | tomaat
champignon | kruidenboter

13,50

Parijse (Grand Marnier)
Vanille-ijs | slagroom
een scheutje Grand Marnier

9,00

Turkse (kapsalon)
14,50
Kip of varkensshoarma | frites | kaas
sla | tomaat | komkommer | knoflooksaus

Indonesische
Kippendij | satésaus | gebakken uitjes
atjar | kroepoek

12,00

Noorse
Gerookte zalm | ui | kaas | ijsbergsla

13,50

Amerikaanse
Marshmallows | chocoladesaus

9,00

Venetiaanse
13,50
Rundercarpaccio | rucola | pijnboompitten
grana padano | truffelmayonaise

Belgische
Stukjes Luikse wafel | vanille-ijs
slagroom | chocoladesaus

10,00

Thaise
Kippendij in chilisaus | paprika
ui | ananas

Engelse
Spek | tomaat | roerbakei
witte bonen in tomatensaus

10,00

12,00

Desserts
Desserts

Dame blanche
Drie bollen vanille-ijs | chocoladesaus
slagroom

5,95

Softijscoupe
Coupe met softijs | aardbeien-,
karamel- of chocoladesaus | slagroom

6,50

Sorbet
Vruchten | drie bollen ijs
aardbeiensaus | slagroom

6,50

Kinderbeker
Vanille-ijs of softijs in een vrolijke
beker die mee naar huis mag

3,95

Belgische wafel
Warme wafel met kersen
een bol vanille-ijs | slagroom

6,50

Slush puppy
v.a. 1,25
Framboos of aardbei
klein 1,25 | medium 1,50 | groot 1,75

Coupe aardbei
6,95
Verse aardbeien | twee bollen
aardbeienijs | aardbeiensaus | slagroom

Milkshake
v.a. 2,30
Vanille, kers, aardbei of banaan
klein 2,30 | medium 2,80 | groot 3,25

Appelloempia
Loempia gevuld met appel en rozijnen
een bol vanille-ijs | slagroom

6,50

Softijs
v.a. 1,25
Kinderijsje 1,25 | reuzenbeker 1,85
oblie normaal 2,00 | oblie groot 2,50

Bananasplit
Banaan | twee bollen vanille-ijs
chocoladesaus | slagroom

6,95

Verpakte ijsjes
Vraag onze bediening naar
de keuzes die we hebben

Borrelhapjes
Borrelhapjes
Broodplankje
Met diverse dips

6,25

Bitterballen
8 stuks | mosterd

7,50

Nacho’s
Gehakt | kidneybonen | mais
kaas | chilisaus

8,95

Vegetarische bitterballen
8 stuks | mosterd

7,50

Bittergarnituur
Warm gemengd |10 stuks

8,50

Portie nootjes

3,00

Tapas plankje
Brood | kaas | worst | wrap met
zalm | nootjes | bitterballen

14,95

Verjaardag, bruiloft of iets anders te vieren?
Onze locatie is ook te huur voor feesten & partijen!
Informeer ernaar bij de bediening of neem contact op
via info@brasseriedevoorst.nl | +31 (0)527 252 483
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