Iets te
vieren?
Wij verzorgen graag
uw lunch, diner, high
tea, high wine, walking
diner, bedrijfsfeest…
We maken graag een
passend voorstel
voor u!

LAGELAAN 8 , 1851 PC HEILOO
TELEFOON 072 - 5051423
INFO@BRASSERIE-INTGROEN.NL

koffie | lunch | borrel | diner

SALADES MET BROOD EN BOTER

Kom lekker
lunchen!

Salade carpaccio
€ 9,95
Met dungesneden rundvlees, pesto,
pompoenpitten en Parmezaanse kaas
Salade Nicoise
€ 9,95
Met zongedroogde tomaat, kappertjes en augurk		
Salade gerookte zalm van
Huub’s Smokehouse
€ 10,95
Met citrushangop, kappertjes en sjalotten
Vegetarische salade
€ 9,95
Egmondse geitenkaas, gerookte rode biet,
baba ganoush en gegrilde groente

Op ons ruime terras
kunt u heerlijk genieten
in het zonnetje. Met
een fraai uitzicht en
gezellig gezelschap
is het goed toeven bij
Brasserie in ‘t Groen

BROODJES IN T GROEN WIT OF BRUIN
Egmondse geitenkaas
€ 8,75
Gerookte rode biet, gegrilde groente en
baba ganoush
Clubsandwich in ‘t Groen
€ 9,95
Gegrilde kippendij, krokante spek, gebakken
ei en pestomayonaise
*Gerookte zalm van Huub’s Smokehouse
€ 9,95
met citrus hangop, sjalotten en kappertjes
Rundercarpaccio
€ 8,75
Met pestomayonaise en Parmezaanse kaas
Frisse tonijnsalade
€ 8,25
Met zongedroogde tomaat, kappertjes en augurk
Broodje “bal”
€ 7,25
Huisgemaakte gehaktbal met mosterd mayonaise
Gebakken kippenlevers
€ 7,75
Met ui en spek
Broodje van de week
€ 8,75
(wisselend)
Crispy Chicken
€ 9,95
Papadum met crispy chicken, avocado,
mango chutney en koriander
‘Old Amsterdam’
€ 6,50
met Amsterdams zuur en mosterd
Lunchplank in ‘t Groen
€ 12,95
Broodje van de Chef, Broodje kroket & kopje soep

SOEPEN MET BROOD EN BOTER
klein €4,50/ groot €6,50
Soep van het seizoen
Tomatensoep met pesto
Zaanse mosterdsoep met bosui

Pasta a l’Hubert met zalm & pesto
Pasta carbonara
met spekjes, paddenstoelen en
Parmezaanse kaas

€
€
€
€

groenten en sjalotten

€ 9,95

7,25
7,75
8,75
7,75

PLATE GERECHTEN MET FRIET

Wat staat er
op de kaart?
vis en vlees uit de buurt
en groenten van het
seizoen kookt Huub
met zijn keukenbrigade

€ 12,50
€ 12,50

€ 5,50
€ 4,75

Diverse Uitsmijters (kaas/beenham/bacon/tomaat)
Omelet (kaas- beenham - boeren)
Omelet met gerookte zalm en bosui
Truffelomelet met paddenstoelen
Frittata Italiaanse boerenomelet met tonijn,

Met streekproducten,

PASTA

€ 6,50

EIERGERECHTEN

Dagschotel (wisselend)
Varkenshaassaté met kroepoek
en atjar tjampoer
2 Rundvlees kroketten (Oma Bobs)
2 Hollandse garnalen kroketten (Oma Bobs)
2 Groente kroketten (Oma Bobs)
Broodje Hamburger 100% rundvlees,
krokante spek, gebakken ei, kaas en friet
Portie friet met mayonaise

de sterren van de
hemel.

Zalm voor
thuis

Col li Luna Prosecco Brut
Treviso, Italië (per fles)
Prosecco
flesje sec voor 2 personen

Een product waar

€ 17,50
€ 14,50
€ 7,75
€ 9,95
€ 7,25
€ 13,50
€ 3,25

€ 29,50
€ 9,00

WIT

wij trots op zijn is

Domaine Beaulieu, Frankrijk

de zalm van Huub’s

€ 3,95

(colombard en ugni-blanc)

Smokehouse. Daarom

La Fleur des Vignes, Frankrijk (chardonnay)
Nomad, Roemenië (pinot grigio)

kunt u deze ook voor
thuis bestellen, heerlijk
voor in een salade, op

€ 3,95
€ 3,95

ROSE

een broodje tijdens de

PANINI VAN DE GRILL
Tuna Melt Tonijnsalade met tomaat en kaas
Grillworst Met huisgemaakte BBQ saus
en sjalotten
Ham en kaas

BUBBELS

Beauvignac (Grenache)
Languedoc-Rousillon

lunch of op een toastje
bij de borrel.

€ 3,95

ROOD
VOOR BIJ DE BORREL
Brasserie in ‘t Groen lekkers
Huisgerookte zalm

p.p. € 7,50
p.p. € 6,50

met klassiek garnituur en crostini’s

Nachos met gesmolten kaas

€ 5,75

Met guacamole en tomatensalsa

Broodplankje met diverse dips
Gemengd bittergarnituur 16 hapjes
Bitterballen 8 stuks (Oma bobs)
Kaastengels 8 stuks
Portie olijven

€ 4,75
€ 12,75
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,25

KOFFIE
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Ristretto
Koffie met slagroom
Koffie met friandise
Koffie met appelgebak
Koffie met gebak van de dag
Koffie compleet

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
2,60
2,40
3,20
2,40
2,90
4,75
5,50
5,50
7,95

Illy koffie, zoete lekkernijen en huisgemaakte likeur naar keuze

Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

€ 2,90
€ 3,40

THEE
Diverse soorten thee
Verse Muntthee
Potje thee met friandises

€ 2,25
€ 3,00
€ 6,75

Maravilla, Chilli (merlot)
Elysee, Frankrijk (merlot)

ALCOHOL VRIJE WIJNEN
Wit, rood & prosecco
€ 4,95
		

BIEREN

Heineken van de tap & Heineken 0%
vanaf
seizoensbier van de tap vraag bediening

Wieckse Witte
Amstel Radler
Duvel
Liefmans
La Chouffe (blond) per fles
Heineken 0%
Wiekse witte 0%

Diverse frisdranken, vanaf

Super
Tuesday
Elke dinsdag een
superdag met ons
heerlijke vier gangen

VRUCHTENSAPPEN

even reserveren.

voor € 20,95. Graag

3,25
2,25
2,75
3,85

€
€
€
€
€
€
€

3,00
3,00
4,75
3,00
4,75
3,00
3,00

FRISDRANKEN

verrassingsmenu

€
€
€
€

€ 2,50

SPECIAAL BIEREN

(met huisgemaakte lekkernijen)

versgeperst sinaasappelsap
Schulpsap – peer
Schulpsap – appel/cranberry
Gele Peter of Rooie Annie

€ 3,95
€ 4,75

Tot dinsdag!

€ 2,35

