LUNCH
D1803.2

Uitsmijters.

Gebak / Zoet.

Ham en/of kaas 7

Ouderwetse appeltaart 3

3 eieren. wijcks duinham en/of kaas. 2 sneden brood

klassiek. van de Goede Buur.
slagroom + 0,5

Rosbief 8
3 eieren. rosbief. 2 sneden brood

Carrot Cake 4
luchtig. kruidig. pecannoten. romige topping.

Tosti’s.

Brafoer Cheesecake 4
de allerlekkerste

Ham en/of kaas 5
wijcks duinham. kaas
Flaquette Geitenkaas

Gebak van de dag 4
q

vraag er naar bij de bediening

8

knapperig broodje. geitenkaas. honing. pecan. rucola

Lekkers van Van Der Linde
banketbakkers mergpijp 3

Tosti van de week 7

slagroomtruffels 100gr 4

wekelijks mysterie tussen twee sneetjes!
vraag de bediening wat wij deze week serveren.

heaLthy bOOSt? vraag OOk eens naar
onze verse smOOthie van de Dag!

Twelve O’ Clockie 12
kroket. broodje van de dag. soepje van de dag.

Soep.

Poké Bowls.
gerecht uit Hawaii. basis van sushirijst of quinoa.

Soep van de dag 7
vraag er naar bij de bediening
Robuuste uiensoep

q

Visalicious 14
zalm. tonijn. wakame. avocado. wortelslierten

7

edamame. gember. soya. wasabimayo. sesam.

stevige soep. kaascrouton. bier
Pompoensoep

q

Toffe Tofu

8

q

12

spicy tofu. komkommer. edamame. wortelslierten.

geroosterde pompoen. pompoenpitten.

avocado. lenteui. wakame. soya.

gebakken paddenstoelen. brood

Borrel.
Vechtbrood

q

5

Pincho’s prikken 8

Kaastengels

q

1

artisan huisbrood. aioli.

per 3 stuks. rijkelijk belegd.

[ vanaf 4 stuks ]

Mediterrane mayo. gezouten boter

combinatie van vlees/vis/vega.

de originele. met chilisaus

• aanbod kan variëren •
Macho’s

q

Asian mix 8

7

tortillachips. kaas
• salsa / room / quacamole •

Calamaris beignets 9

mini loempias. samosa’s.

knoflook-peterseliesaus

tempura garnalen. chilisaus

Bitterbal 1

Borrelplank 15

[ vanaf 4 stuks ]

diverse borrelhapjes. sausjes

top kwaliteit. met mosterd

• mix van warm en koud •

extra saus +1
Dipper fries

q

5

dipfrietjes. met sauzen

Allergie? Overleg dan
even met de bediening.
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LUNCH
2 sneden wit of boerenbruin. tenzij anders vermeld
Catch of Brafoer dagprijs

Broodje van de week 8

fresh-off-the-boat. vraag ernaar bij de bediening

vraag ernaar bij de bediening

Fish and chips 13

Pulled Pork 9

kabeljauw. tartaarsaus. vinaigrette. huisfriet.

rode koolsalade. sla. barbecuesaus. black pepper bun.
Sticky spicy chicken 9

Ferme Kip.

boemboe bali. kippendijen. mangochutney. paksoi.
rode ui. worteljulienne. chilisaus

zet JE knoesten in die kip

Broodje carpaccio 10
Kip van de rotisserie half 17

truffelmayo. Parmezaan. rucola. pijnboompitten. ciabatta

• brafoer / spicy •
Broodje caprese

wereldberoemd. perfect bereid in rotisserie.

q

9

burrata. tomaat. basilicum. olijven. ciabatta

langzaam in kippenvet gegaarde groenten. spek.
champignons. met appelcompôte. huisfriet en mayo.

Gegrilde groenten

q

8

humus. slamix. rozemarijn. olijfolie.

Brafoer: geheime kruidenmix. favoriet
Spicy: pittige kruidenmix. voor de waaghals

Lunch burger 12
grote runderburger. black pepper bun.
gekonfijte ui. spiegelei. bacon.

Reguliertje.
Broodje PATINA 15

2 sneden wit of boerenbruin. tenzij anders vermeld
Beemstertje

q

wit brood. biefstuk. jus met aanbaksels

7

Vitello Tonnato 11

oude kaas. rucola. tafelzuur

kalfsfricandeau. pecorino. poftomaat. ciabatta
Wijcks duinham 7

The alpha dog 12

ijsbergsla. duinham. mosterdmayo

Louwman’s hot dog. kerriezuurkool met appel.
mesclun sla. rode ui. BBQ-saus. mayo

Chateaubriand’s Ossenworst 9
ossenworst. zuurwaren. ei. piccalillydressing
Best-wel-erg-gezond 8

Salades.

oude kaas. ham. ei. tomaat. rucola

geserveerd met huisbrood
Geitenkaas

Bagel gerookte Bawykov zalm 10

q

klein 9 | groot 15

peer. geitenkaas. pecannoten. rozemarijndressing

gemarineerd. kruidencrème. rode ui. ijsbergsla.
kappertjes. dille-mosterddressing

Herfst

q

klein 10 | groot 16

gebakken paddenstoelen. cranberry. truffeldressing

Sweet-Spicy-Tuna 11
spicy tonijnsalade. gegrilde paprika. peppadewmayo.

Biefstuk klein 12 | groot 18
biefstukreepjes. teriyaki. wortel. boontjes

Broodje kroket 8
2 topkwaliteit kalfsvleeskroketten. 2 sneetjes brood

Caesar klein 8 | groot 14

• garnalenkroketten + 1.5 •

gerookte kip. romaine. ei. Parmezaan. croutons.
pancetta. ansjovis. witte wijn-knoflookdressing

Allergie? Overleg dan
even met de bediening.
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Luxe broodjes.

Vis.

DINER
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Starters.
Olijven

q

Vechtbrood

4

in Brafoer olie
Gemengde noten

q

Pincho’s prikken 8

5

q

artisan huisbrood. aioli.

per 3 stuks. rijkelijk belegd.

Mediterrane mayo. gezouten boter

combinatie van vlees/vis/vega.
• aanbod kan variëren •

4

Macho’s

noten. pinda’s. huisgebrand

q

7

tortilla chips. kaas

Borrelplank 15

Calamaris beignets 9

• salsa / room / quacamole •

knoflook-peterseliesaus

extra saus +1

diverse borrelhapjes. sausjes
• mix van warm en koud •

Poké Bowls.

Soep.

gerecht uit Hawaii. basis van sushirijst of quinoa.
Soep van de dag 7
Visalicious 14

vraag ernaar bij de bediening
Robuuste uiensoep

q

zalm. tonijn. wakame. avocado. wortelslierten
edamame. gember. soya. wasabimayo. sesam

7

stevige soep. kaascrouton. bier
Pompoensoep

q

Toffe Tofu

q

12

spicy tofu. komkommer. edamame. wortelslierten.
avocado. lenteui. wakame. soya.

8

geroosterde pompoen. pompoenpitten.
gebakken paddenstoelen. brood

Salades.
Koud.

Geitenkaas

Vitello Tonnato 11
kalfsfricandeau. gegrilde tonijn. pecorino. poftomaat
Tommy Burrata

q

q

voor 9 | hoofd 15

peer. geitenkaas. pecannoten. rozemarijndressing
Herfst

q

voor 10 | hoofd 16

gebakken paddenstoelen. cranberry. truffeldressing

10

vleestomaat. burrata. olijven. basilicum. brood

Biefstuk voor 12 | hoofd 18
biefstukreepjes. teriyaki. wortel. boontjes

Blub-Blub-Bawykov 12
Bawykov zalm. gemarineerd. koudgerookt.

Caesar voor 8 | hoofd 14

dille. ciderdressing

gerookte kip. romaine. ei. Parmezaan. croutons.
pancetta. ansjovis. witte wijn-knoflookdressing

Rundercarpaccio 11
truffelmayo. Parmezaan. rucola. pijnboompitten

Warm.

Tikkeltje eigenwijze Sashimi 12
kort gegrilde tonijn. koudgerookte zalm

Kaasfondue

wakame. wasabi. soja

q

voor 9 | hoofd 16

in creusetpannetje. vechtbrood. groente

Shared.

Gamba Pil Pil 10
pannetje uit de oven. kruidige olie. knoflook. licht pittig

Proeverij Riwald 15 p.p.
samen genieten. diverse voorgerechten.

Tortellini

laat u verrassen door de chef [ min 2 pers ]

q

voor 10 | hoofd 15

4 kazen. ricotta. grana pandano. pecorino. sbrinz.

• combinatie van vlees en vis •

olijfolie. gepofte tomaat. basilicum

Allergie? Overleg dan
even met de bediening.
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Stoer stuk vlees.
steak en saus naar keuze. geserveerd met gepoft Brafoertje of huisfriet en mayo.

Tournedos
grain-fed Picanha
dry aged Ribeye
Porter House steak

160 gram

220 gram

350 gram

SCO. Black Aberdeen Angus

22

28

32

AUS. Mals Staartstuk. Vetlaag

18

24

28

-

26

30

SCO. Black Aberdeen Angus
SCO. Ossenhaas + Entrecôte

stoer stuk aan ‘t bot. samen delen. 1000 gram 29 [min 2 pers]

• pepersaus / champignonroomsaus / glühweinsaus • apart in een schaaltje •

Vlees.

Vis.

Scheybeeck burger 16

Catch of Brafoer dagprijs

grote runderburger. black pepper bun. zuurwaren.

fresh-off-the-boat. vraag ernaar bij de bediening

tomaat. bacon. kaas. gekonfijte ui. huisfriet. mayo.
Zeebaars van de Green Egg 22
Varkenshaassaté

hele zeebaars. licht gerookt. salsa verde.

atjarsalade. kroepoek. satésaus. huisfriet. mayo

huisfriet. mayo

• 2 stokken à 100 gram 16 | 3 stokken à 100 gram 20 •
Kabeljauwfilet 19
Hertenbiefstuk 24

uit de oven. roerbak spinazie.

glühweinsaus. wortel. pastinaak.

gerookte paprikacoulis. huisfriet. mayo

Spareribs

Tonijnsteak 24

Amerikaanse ribs. zuurwaren. BBQ-saus. huisfriet. mayo

kort gegrild. sesam. gewokte groenten. teriyakisaus.

• 500 gram 17 | 750 gram 21 •

Vega.

Zoervleisj 18
runderstoof. kruidkoek. ui. appelstroop. huisfriet.

Vega burger

q

15

black pepper bun. gevulde portobello. uit de oven.

Shared.

chili beans.

brafoersaus. huisfriet. mayo.

Combinatie proeverij 25 p.p.
Pompoencurry

samen genieten. diverse hoofdgerechten. op etagère.

q

17

linzen. kokosmelk. cashewnoten.

laat u verrassen door de chef [ min 2 pers ]

rijst. papadum. mangochutney.

Extra bij bestellen. huisfriet en mayo / gepoft Brafoertje / gegrilde groenten / appelcompôte / salade / 3

Ferme Kip.
Kip van de rotisserie
heel 23 | half 17
• brafoer / spicy •

zet JE knoesten
in die kip

wereldberoemd. perfect bereid in rotisserie.
langzaam in kippenvet gegaarde groenten. spek. champignons.
met appelcompôte. huisfriet en mayo.
Brafoer: geheime kruidenmix. favoriet
Spicy: pittige kruidenmix. voor de waaghals

Allergie? Overleg dan
even met de bediening.
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Desserts.
Scroppino

Brafoer Cheesecake 8

Hollands kaasplateau 11

• original 6 /

de allerlekkerste. vanilleijs

hollandse kazen. dadel-vijgenbrood.

limoncello 7 / aardbei 7 •

• exotisch / oreo / caramel •

Bourgondisch Lifestyle

Crème Brûlée 7

Polder modder 9

Opgeweckte wijckers 9

klassieker. vanilleijs

soufflé. chocomousse. chocoladeijs

geweckte aardbeien. frangipane.

Gefrituurd kokosijs 8

Crème caramel 8

ananas van de Big Green Egg.

luchtige crème. zeezout.

mangocoulis

bitterkoekjes. chocoladechips

slagroom. aardbeienijs

OMDAt ER ALTIJD
NOG EEN GAAtje over is!

de kLeine
zoete trek

Gebak / Zoet.
Brafoer Cheesecake 4

Ouderwetse appeltaart 3

de allerlekkerste

klassiek. van de Goede Buur. slagroom + 0,5
Carrot Cake 4

Gebak van de dag 4

luchtig. kruidig. pecannoten. romige topping.

vraag er naar bij de bediening

Koffie.

Thee Minee.

Koffie 2
Cappuccino 2.5
Koffie verkeerd 2.5
Espresso 2.2
Dubbele espresso 3.8
Espresso macchiato 2.2
Macchiato 2.5
Warme chocomel 3
Slagroom 0.5

Thee Kusmi 2.5
anastasia Earl grey / english breakfast
BB detox green ginger lemon / jasmine green tea
detox be cool / st. petersburg
Thee Fleur de Café 2.5
earl grey superieur / green chai / jasmin pearls
sencha lemon / rooibos naturel / sterrenmix
zwarte thee bosvruchten / bamboo tropical orange
zorgeloos / sencha banaan aardbei appel
Verse muntthee 3 | Verse gemberthee 3

[ alle koffie’s zijn decafé te verkrijgen ]

Verse munt- en gemberthee 3.5

Special Coffee’s.
een-echt-sterk-bakkie 7
koffie. slagroom. neut
Irish Coffee / Italian Coffee / Baileys Coffee / French Coffee / Kiss of Fire
Spanish Coffee / D.O.M. Coffee / Café 43

Allergie? Overleg dan
even met de bediening.
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DRANKEN
Pepsi Cola / Pepsi Cola Max 2.5
Sisi / 7up / Cassis 2.5
Rivella classic 2.5
Lipton ice tea sparkling / green tea 2.5
Climax energydrink 3
Russel & Co

Tonic / Ginger Ale / Bitter Lemon 3.5

Water.
Sourcy blauw / rood 2.3
Sourcy blauw / rood tafelfles 75cl 4.5

Sap.
Verse jus d’orange klein 3.5 | groot 5
Appelsientje 2.5
Royal club troebel appelsap 3.5
Royal club tomatensap 3.5
Smoothie van de dag 5.5
wisselend aanbod. vraag er naar bij de bediening

Zuivel.
Fristi / Chocomel 2.5
Melk / karnemelk 2

oOOh It’s wine O’cLock
vraag naar de wijnkaart voor onze uitgebreide aanbod

Huiswijn.

fles 19 | glas 4

Wit | Le Petit Noir, Chardonnay. Pays d’Oc, FR ‘16
lichtgeel. groene hinten. intense aroma’s. limoen. mango
Zoet | St. Amadeus, Marnier Domher Kabinet ‘16
Rosé | Le Petit Noir, Syrah, Grenache. Pays d’Oc, FR ‘16
braam. aardbei. aalbes. toetsen van peper. fruitig. fris.
Rood | Le Petit Noir, Shiraz. Pays d’Oc, FR ‘16
dieprode kleur. rood fruit. vanille kruiden.
zachte tannine’s. lange afdronk.

Let’s get wasted
check de cocktailkaart voor de lekkerste cocktails
en onze selectie mooie gin & tonic’s.

Koffie / Thee.
Koffie 2
Cappuccino 2.5
Koffie verkeerd 2.5
Espresso 2.2
Dubbele espresso 3.8
Espresso macchiato 2.2
Macchiato 2.5
Warme chocomel 3
Slagroom 0.5
[ alle koffie’s zijn decafé te verkrijgen ]
Iced coffee 4
Thee Kusmi 2.5
anastasia Earl grey / english breakfast / BB detox
green ginger lemon / jasmine green tea / detox
be cool / st. petersburg
Thee Fleur de Café 2.5
earl grey superieur / green chai / jasmin pearls
sencha lemon / rooibos naturel / sterrenmix
zwarte thee bosvruchten / bamboo tropical orange
zorgeloos / sencha banaan aardbei appel
Verse muntthee 3
Verse gemberthee 3
Verse munt- en gemberthee 3.5

Special coffee’s.
Irish Coffee 7
Italian Coffee 7
Baileys Coffee 7
French Coffee 7
Kiss of Fire 7
Spanish Coffee 7
D.O.M. Coffee 7
Café 43 7

Bier van de tap.

Likeur.

Heineken fluitje 2 5%
Heineken vaasje 2.7 5%
Affligem blond 4 6.8%
Lagunitas IPA 5 6.2%
Brand Weizen 4 5.1%
Affligem Tripel 5 9%
Brand IPA Session 4.5 3.5%
Mort Subite Kriek Lambic 4.5 4,3%

Licor 43 / Baileys / Kahlua / Sambuca / Amaretto
Frangelico / Grand Marnier / Cointreau / Drambuie
Tia Maria / Dom Bénédictine / Limoncello vanaf 4.5

Bier op de fles.
[ bekijk de bierkaart voor alle (speciaal)bieren ]

Sterke jongens.
Binnenlands gedistilleerd vanaf 3
Buitenlands gedistilleerd vanaf 4.5
Whiskey & cognac vanaf 5.5
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Fris.

