SOFTDRINKS

vanille café brûlée | 6,5

Mousserend
prosecco | 0,2L
Blanc des blancs 0,375

7,5
19,5

framboos hibiscus limonade
Vlierbloesem limonade
virgin cosmopolitan limonade

witte wijn
verdejo
riesling
Colombard
Viognier
chardonnay

4,25
4,5
4,75
4,95
6,25

Rosé
sinsault - syrah
garnacha

4,3
5,95

Rode wijn
temperanillo
merlot
Tinta roriz
Cabernet sauvignon
bobal

4,25
4,3
4,75
4,9
5,65

cappuccino met gebrande suiker,
vanille, slagroom en kletskop

Witte choco latte | 6,5
Café latte met witte chocosaus,

melkschuim, slagroom en chocokrullen

café karamel | 6,5
Latte macchiato met karamelsaus,

slagroom en choco karamel crunch

Café choco | 6,50
Mokka koffie met chocoladesaus,
slagroom en oreocrumble

café nougatine | 6,5
Café latte met nougat siroop, slagroom
en topping van zachte nougat

Pink velvet latte | 6,5
Koffie verkeerd met framboos, slagroom,
frambooscrumble en marshmellow

Sparkling black iced tea
iced green tea met citroen en munt

6,5
6,5
6,5

verse jus d'orange klein
verse jus d'orange groot
granaatappelsap
Appelsap

4
6,5
3,5
3

@Brasserie_38

BITES

Roomboter appeltaart | 4

BITTERBALLEN - ZES STUKS MET MOSTERDMAYO
FRIED CHICKEN - KROKANTE KIPPENDIJEN IN TEMPURA MET CHILI SAUS
KROKET ROULETTE - ZES KROKETJES VAN CAS SPIJKERS
CALAMARIS - GEFRITUURDE INKTVISRINGEN MET CITROEN
ONIONRINGS - GEFRITUURDE UIENRINGEN MET SAMURAISAUS
GYOSA - GESTOOMDE DUMPLINGS MET SOYASAUS EN WASABI
BROOD MET DIPPERS - VERS GEBAKKEN MET VERSCHILLENDE DIPPERS

en amandelspijs.

Red velvet framboos| 4
Smeuïge red velvet cake met frisse
botercrème, en frambozencoulis

4
4

aardbei en banaan smoothie
ananas mango kokos smoothie
blueberry yoghurt smoothie

GEBAK
Huisgemaakt met Granny Smith, krenten

3,5
3,5
3,5

brasserie38

6,8
9
7
7,5
7,5
7,5
6,5

triple chocolate fudge | 4
Chocolade fudge brownie met witte
chocomousse en tonkabonen

Torta della nonna | 4
Taart van amandel en citroen met
crème patissier en slagroom

Plankje
CHARCUTERIE - ASSORTI FIJNE VLEESWAREN VAN @CATESSBEVERWIJK
CLASSIQUE - BROOD MET DIPPERS, BITTERBALLEN EN CHARCUTERIE
HAUTE FRITUUR - GEMENGD LUXE BORRELGARNITUUR

10,5
19,5
15

83

WIJN

BRASSERIE

KOFFIE SPECIALS

TOSTI'S
Ham / Kaas | 4,5
Rustieke tosti op desembrood met ham,
kaas of ham & kaas

brie | 5,5
Rustieke tosti op desembrood met
roombrie, honing en noten

Croque madame | 6,5
Royale tosti op desembrood met ham,
kaas en een gebakken eitje

BROODJES

BURGERS

Bbq Brisket | 13,5

BBq smash burger | 13

Slow cooked en charred runderborst met bbq glaze, aioli, mosterd en zoetzuur

Carpaccio | 12

Quarterpounder met bacon, onionrings,
augurk, cheddar en bbq saus

Licht gegrild en dun gesneden rundvlees met pesto, Parmezaan en truffeldressing

classic | 9,95

Asian tuna | 12

Quarterpounder met cheddar, sla,

Romige tonijn salade met wasabi, pickled ginger, hoisin en sesam swirl

kroketten | 7,5
Twee kalfsvlees kroketten op brood met mosterdmayo. ( kan ook vega )

Meatlove | 12

tomaat, ui, augurk en ketchup

Double cheeseburger | 13
Double quarterpounder, double cheese,
tomaat, ui, augurk, mayo en ketchup

Gehaktbal uit de jus op brood met Serranoham, truffelmayo en Parmezaan

SOEP

Brie & honing | 11,5
Gesmolten roombrie met honing en noten, knapperige sla en honingmosterd dressing

EIEREN

tomatensoep | 6,5

eggs benedict | 10

Van verse tomaten met basilicum brood

Gepocheerde eieren met beenham,

en kruidenboter

CLUB SANDWICH

uiensoep | 9
Onder een dakje van bladerdeeg een
kaas met stoofvlees en rode ui

soep van de dag | d.p.
wisselende soep van de chef

club 38 | 10,50

Club sandwich met dungesneden gerookte entrecote, salsa van paprika en tomaat, madame
jeanette mayonaise, frisse salade, tomaat komkommer en aardappelchips

Koreaanse bbq saus en gewokte groente

Carpaccio | 15
Grote carpaccio met zontomaatjes, frisse
salade pesto en Parmezaanse kaas

Brie & honing | 15
Gegratineerde brie met honing, noten
oude balsamico en groente kroketjes

Tagliata | 15
Gegrilde entrecote met gremolata,

tomaatjes balsamico en pestodressing

Drie eieren gebakken met bacon,
beenham en kaas

shashuka | 10

Club sandwich op desembrood met gerookte zalm, kruiden-roomkaas, frisse salade, mosterd

Gepocheerde eieren met geroosterde
paprika, tomaat en ras el hanout

chicken BLT | 10,50
Club sandwich met gekruide kipfilet, mosterdmayonaise, bacon, knapperige sla, tomaat,
komkommer en aardappelchips

korean fried chicken | 15
Salade met gefrituurde kip in spicy

brass 38 uitsmijter | 10

gerookte zalm | 10,50
dille dressing, komkommer, tomaat en aardappelchips

SALADES

Hollandaise saus en Parmezaanse kaas

ON THE SIDE
verse frites | 4,5

SPECIALS

Verse dikke frieten met mayonaise

truffel frites | 6,5
Kipsaté | 16,5

Royale spies van gemarineerde kipdijen met pikante pindasaus, frites, gefrituurde uitjes,
seroendeng, kroepoek en ingelegde gember.

Biefstuk jus | 20

verse dikke frieten met romige

truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

onionrings | 7,5

Botermalse gebakken kogelbiefstuk met eigen jus en gebakken uien. Geserveerd met brood en

Gefrituurde uienringen met pikante

kruidenboter

samuraisaus

lunchproeverij | 13,50 p.p.

general tso loaded fries | 10

Samengestelde proeverij van onze lunchgerechten en bites. Geserveerd met o.a. carpaccio,

Loaded fries met Korean fried chicken,

soepje, kroketjes en versgebakken broodjes.

wasabimayo en bosuitjes

