BRASSERIE

LUNCH
12-16H

DE BUITENPLAATS
E S T. 2 0 2 0

SOEP

IST JE DAT...

VERWARMENDE SOEP

ONZE TAARTEN VAN DE BIJZONDER TAARTENFABRIEK IS?

€ 7,50

wisselende dagsoep | ons team informeert je graag!

FRANSE SLAG

Vraag ons team naar
onze heerlijke taartenselectie

€ 7,50

Franse uiensoep | gehakt | Pernod | Gruyère crouton

€ 4,50 per punt

GO ASIAN STYLE!

LEKKER BELEGD

geserveerd met brood van Menno
PULLED CHICKEN

€ 8,50

OUDE BEEMSTER

€ 8,50

GEROOKTE ZALM

€ 9,50

cashewnoten| avocado | mesclun
zongedroogde tomaten | rucola
bieslook | kappertjes | rucola

OUR E
IC
CHO

zacht gegaard buikspek | hoisin
sesam | ingelegde zoetzure groenten
op wit of bruin brood van Menno

€ 8,75

VOOR DE ECHTE SMULPAAP
12 UURTJE DE BUITENPLAATS

€ 10,50

RUNDVLEESKROKETTEN

€ 9,50

dagsoep | omelet | kroket

WE LOVE SALADS

twee kroketten | brood | mosterdboter

VERSCHILLENDE GEROOKTE VIS

€ 12,50

UITSMIJTER

€ 9,50

POMPOEN

€ 11,50

OMELET

€ 9,50

SALADE UIT HET OOSTEN

€ 12,50

RACLETTE

€ 10,50

WILDBURGER

€ 16,50

zoetzure komkommer | garnituur | mosterddressing
Texelse fenegriekkaas | walnoten | mosterddressing

gemarineerde runderbavette | taugé | paprika | nori krokantje

3 eitjes | keuze uit ham, kaas of spek
3 geklutste eitjes | keuze uit ham, kaas of spek

raclette tosti | zuurdesembrood | tomatenvinaigrette

volkoren bol | blauwe kaas | veenbessencompote | frites

Brasserie De Buitenplaats is onderdeel van
Fine Hotels & Suites is een collectie van vier bijzondere hotels en staat voor grenzeloze gastvrijheid, warmte en elegantie. Wij bieden service met een hoofdletter S en meer.
Wat betekent dat? Net dat stapje extra zetten! Jij als gast staat bij ons centraal en tijdens je verblijf ontzorgen wij je volledig van A tot Z. Onze collega’s staan voor je klaar.
Klinkt dat niet Fine?

www.finehotelsandsuites.com

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS! HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN BEVATTEN.

& VOLG ONS OP

