
Privé of
 zakelijk

Bijna Thuis 
voelt ook

‘bijna thuis’

Wel of geen vlees of vis, 
vega of vegan, onze  

gevarieerde Europese  
keuken heeft genoeg keus 

voor iedereen. 

Bekend inmiddels zijn onze 
uitstapjes naar o.a. de  

Spaanse, Aziatische en  
Mexicaanse keukens.

Zakelijk of privé een  
jubileum, evenement, of  

feest organiseren? Boek dan 
één van onze sfeervolle zalen

of kies lekker een plek
buiten op ons - gedeeltelijk 

overdekte - terras!

Een herfst of winter  
High-Tea met familie  

of vrienden, vraag naar de 
mogelijkheden.

Bel of mail over onze 
arrangementen/

evenementen.
070 219 77 20

brasseriebijnathuis.nl
info@brasseriebijnathuis.nl

TOSTI   € 
Keuze uit wit of bruin brood

Tosti   6,5
Ham   + 0,5
Kalkoenfilet   + 0,5   

PANINI   € 

 
Kip    8,5
Met mozzarella, tomaat, pesto en tomatensaus 

Tonijn    8,5
Met mozzarella, tomaat, pesto en tomatensaus

Caprese (v)   7
Met mozzarella, tomaat, pesto en tomatensaus

UITSMIJTER   € 
Keuze uit wit/ bruin brood of italiaanse bol

Uitsmijter   8,5
Kaas/ kalkoenfilet/ spek/ tomaat                 +  0,5

BOEREN OMELET  € 
Keuze uit wit /bruin brood of italiaanse bol

Boerenomelet   8,5
Kaas/ kalkoenfilet/ spek  +  0,5

  

 

SALADE  €  
 Caesar  11
Met Romaine sla, rode ui, ei, Parmezaanse kaas, 
croutons en caesar dressing
Met kip krokant  + 4,0

13,5Oosterse kip 

12

Krokante kip met bosui, paprika, paksoi en 

Herfst Salade  

 

Rode bieten, champignon, geitenkaas,  
pompoen, honing mosterddressing, groenten chips

Makreel Salade  

 

12
Met bospeen, knolselderij, venkel en groenten chips

SOEP 
  

€ 
Bami soep

 

    8
Met noedels, kip, ei, bosui en paksoi

Soep van de chef  (V)  7
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Croques Bijna Thuis    
tosti met kaas en afgetopt met bechamel
en jonge kaas/mozzarella)   

   
     8,5 

   

Boerengroenten/ champignon           +  0,5

Hoisin dressing

Al onze salades worden geserveerd met een broodje 

Al onze soepen worden geserveerd met een broodje 

BROOD      €
Keuze uit wit/ bruin brood of Italiaanse bol

Carpaccio van het Waards Rund    13
Met Parmezaanse kaas, tru�elmayonaise,      
pittenmix, zongedroogde tomaat en rucola      

Beenham      12
Met kastanje crème en honing tru�el dressing

Broodje pompoen humus     12
Met gepofte paprika, gegrilde groente, Baba Ganoush

Kroket (2 stuks)      10
Waards Rund 

Oude kaas Kroket (2 stuks)     10

12-UURTJE      €
  
12-uurtje        13
Soep van de chef, broodje kroket en eiersalade

12-uurtje Vega       13
Soep van de chef, puntje oude kaas-kroket 
en broodje eiersalade

WARM      €

Kipsaté schotel                    18
Met atjar, gefrituurde uitjes, kroepoek en satésaus 

Spareribs 600 gr     23
Met koolsla, knoflooksaus en chilisaus

Kippendijen      15
Op een Italiaanse bol met zoet/zuur 
komkommer en rode ui

Runderburger      17
Op burgerbrood, botersla, tomaat, 
uienring met tomatenchutney
Extra spek of kaas     +1

Kipburger                                                               17 
Op burgerbrood, botersla, tomaat, 
uienring met Andalusië saus

Vega burger                                                           17
Op burgerbrood, botersla, tomaat, uienring 
met tomatenchutney. 

Warme gerechten worden geserveerd met frietjes en salade

PANNENKOEKEN    €

Naturel       7,5
Met kaas/spek/Nutella     + 1
Fruit (roodfruit, banaan)                                   +3,5 
 
American pancake 3st 
met ahornsiroop en (stoofpeer)                   8,5
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Schat kom
je proosten 
en dan… 
lekker eten?

Terwijl de bladeren vallen, 
de bomen kalen, lekker knus
bij de open haard. Ook in de
herfst ben je bijna thuis 
voor een warme chocomel, 
of proost je met een wijntje 
bij de lunch, borrel of diner. 

Zakelijk
Een vergadering, symposium
jubileum of bedrijfsborrel?
Tussendoor kun je een frisse 
neus halen in het park.

Bel of mail voor 
de mogelijkheden.
070 219 77 20
brasseriebijnathuis.nl
info@brasseriebijnathuis.nl

VOOR     €

Soep van de dag                                                 7.5

Broodplank                                                          6,5
met smeersels, kruidenboter, tapanade, aioli)                      

Carpaccio van het Waards Rund  13
Met Parmezaanse kaas, pittenmix, 
rucola en tru�elmayonaise

Crème Paté      12
Met champignons, pompoen, crostini,
compote van rode ui en bieten crème

Bieten/tomaat/mozzarella carpaccio  11 
Met Aceto stroop en rucola

Caesar       11
Met Romaine sla, rode ui, ei,  Parmezaanse kaas, 
croutons en caesar dressing
Met kip krokant     +4

Herfst Salade      13,5
Rode bieten, champignon, geitenkaas, pompoen, 
honing mosterddressing, groenten chips

Makreel Salade      13,5
Met bospeen ,knolselderij, venkel
en groeten chips

HOOFD VLEES   €    

Biefstuk (170 gr)    19,5
Met seizoen groente en sjalot jus

Biefstuk reepjes    19,5
Met noedels, paksoi, rode ui, peultjes,
mais en kastanjechampignons

Kipsaté schotel                     18
Met atjar, gefrituurde uitjes, kroepoek en satésaus

Kippendijen      19,5
Met Surinaams bami
en zoet/zuur komkommer, rode ui

Runderburger        17
Op burgerbrood botersla, tomaat, 
uienringen met tomatenchutney

Kipburger                                                          17 
Op burgerbrood, botersla, tomaat, 
uienring met Andalusië saus
Extra: spek, kaas    1

Vega burger     7
Op burgerbrood, botersla, tomaat, uienring 
met tomatenchutney. 

Winterse stoofvlees        18
Met aardappelpuree

Entrecote (170 gr)    21
Geserveerd met seizoen groente en sjalot jus

HOOFD VIS    €

Zeebaars met pasta    21
Met venkel, pastinaak, kastanjechampignon
en zongedroogde tomaat

Vis curry     17,5
Met rijst

Vis van de chef     dagprijs 

HOOFD VEGA / VEGAN  €

Curry (vegan)                         15
Met rijst

Pasta (v)          15
Met venkel, pastinaak, zongedroogde tomaat
kastanjechampignon. Met tru�elroomsaus

Vega stoofpotje (v)                        17
Met aardappelpuree

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dagverse 
groenten, frietjes en keuze uit onze saladebar.

KINDERMENU    € 

Pasta Bolognese    10
Met gehakt, kaas en tomatensaus

Kindermenu     10
Vissticks, mini frikandel, Kipnuggets
geserveerd met friet 

DESSERT      € 

Cheesecake                       9
Met stoofperen

Bosvruchten bavarois    10,5
met pure chocolade en vanille-ijs

Tartelette                    10,5
passie & praline met witte chocolade-ijs

American pancake 3st                   9,5
met ahornsiroop en stoofpeer/ stoofpeerijs

Pecan taart                    10,5
(glutenvrij) met limoenijs en roodfruit

3 Bolletjes sorbetijs (vegan)   8,5


