Verrassingsmenu

Tijd voor meer smaken, kwaliteit en culinaire

Voorgerechten

ervaringen gecombineerd met de gastvrijheid
die u van ons gewend bent.

Laat u op culinaire wijze verwennen door onze chef
met een zorgvuldig geselecteerd menu, eventueel
begeleid door een mooi glas bijpassende wijn.

Een avond uit eten betekend in onze ogen in
een ongedwongen sfeer genieten van verrassende
gerechten, goede wijnen, lekkere bieren en
attente bediening.

3-gangen					

35,-

4-gangen					

43,-

5-gangen					

51,-

Coquille
Pompoen tartaar | pompoenpit | waterkers |
pompoen en mosterd vinaigrette

17,-

Slow escargots
Aioli van geroosterde knoflook | peterselie |
peterselie wortel | kataifi | peterselie vinaigrette

13,-

Thai beef
Radijssoorten | Thaise curry crème |
komkommer | sesamzaad

15,-

Onze chef adviseert om gezamenlijk het verrassingsmenu te nemen waarbij met allergieën, dieetwensen en andere wensen rekening gehouden word.

Aperitief per glas
Drappier Carte d’Or Brut Champagne

8,-

MVSA Cava Reserva

6,-

Surinaamse bonensoep
Zout vlees | bakbanaan | bataat | pimento
Ceviche van corvina
Krokante grijze garnaal | avocado |
kruidensalade | haringkuit | chia zaad

9,-

16,-

Hoofdgerechten
Drankarrangement
Een passend glas wijn of bier bij onze gerechten?
Dan adviseren wij u graag in uw keuze.
3-gangen					

19,-

4-gangen					

25,-

5-gangen					

31,-

Groepen, Private dining, Walking dinner ...
Naast deze misschien te noemen nieuwe weg die wij

Vegetarisch

ingeslagen zijn, bieden we voor groepen nog steeds
dezelfde mogelijkheden als u van ons gewend bent

Wij serveren ook een vegetarisch menu of

aan. Vraag gerust naar de mogelijkheden of kijk op

desgewenst à la carte, wij lichten de gerechten

onze website www.brasseriefleurie.nl

graag toe.

Wildzwijn
Gele biet | peer en Tasmaanse bergpeper |
schuim van Amsterdamse ui | geplette kriel |
warme uien vinaigrette

26,-

Gegrilde tonijn
Risotto van parelgort | wortel | zwarte olijf |
wortel mosterdjus

24,-

Runder bavette
Topinamboer | bloemkool | walnoot |
krokant Bünderfleisch | jus van rogge whiskey

24,-

Gerookte polder gansfilet
Pastinaak | rode linzen |
jus van gans met zwarte kardamom

21,-

Zeetongfilet
Noord-zee krab | ingelegde groenten |
algen | jus van gegrilde mandarijn

28,-

