BROODJES

€ 9,60

Broodje Broer
Warme waardse beenham, rucola en honing-mosterddressing

€ 9,60

Broodje Zus
Krullen van geitenkaas, mesclun, vijgenchutney, komkommer en
pijnboompitten

€ 9,60

Broodje tonijnsalade

Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes, augurk, rucola en frisse
dressing

€ 9,60

Broodje zalm
Gerookte zalm, rucola, roomkaas, rode ui, kappertjes en honingmosterddressing

SALADES

€ 9,60

Broodje BLT

SOEP

Carpacciosalade

€ 11,95

Waardse carpaccio, rucola, tomaat, ui, kappertjes,
pijnboompitten, krullen van oude kaas en
truffelmayonaise

Gebakken bacon, sla, mozarella, tomaat, mayonaise en aioli

€ 9,60

Broodje carpaccio

Waardse carpaccio, rucola, rode ui, kappertjes, krullen van oude kaas en
truffelsaus

€ 9,60

Toast met warme camembert
Halve warme zacht romige camembert met tijm, geserveerd met een
lepeltje honing en appelstroop

Zalmsalade

€ 11,95

Gerookte zalm, rucola, croutons, ei, rode ui, kappertjes
en augurk met honing-mosterddressing

Caesarsalade

€ 11,95

Crispy chicken tenders, mesclun, komkommer, tomaat,
ei, ui, krullen van oude kaas, croutons en frisse dressing

€ 9,60

Broodje gerookte kip

Soep

Gerookte kip, mesclun, roomkaas, komkommer, tomatenchutney en
pijnboompitten

Broodje truffelham

&

€ 9,60

€ 6,25

Keuze uit tomatensoep of de huisgemaakte soep van de
dag. Geserveerd met wit of bruin vloerbrood en
kruidenboter

Waardse beenham, meslun, rode ui, komkommer, half zongedroogde tomaat,
krullen van oude kaas en truffelsaus

Kroketten of frikandellen

€ 9,60

2 kroketten (rundvlees of vegetarisch) of 2 frikandellen op brood of met friet

BROER & ZUS

Broodje naar keuze met een
klein soepje € 12,60
Keuze uit tomatensoep of de huisgemaakte soep van de dag

Broodjes worden geserveerd op wit of bruin vloerbrood
Voor al onze gerechten maken wij gebruik van lokale producten, verantwoord vlees en scharreleieren

BURGERS

SPECIALITEITEN

€ 11,95

Uitsmijter

€ 14,95

Malse lekkerbek in een krokant jasje, verse frieten, side salad en lemonpeppermayonaise

12-uurtje

€ 12,95

Mini soepje van de dag of tomatensoep, kroket op een snee vloerbrood en een
snee vloerbrood met een uitsmijtertje ham/kaas

1-uurtje

€ 12,95

100% Waards rundvlees (150gr), mesclun, rode
ui, tomaat, augurk en heerlijke BBQ-saus

3 eieren met naar keuze ham/kaas/spek/ui op twee sneetjes vloerbrood

Fish & Chips

Classic

Griekse kip

€ 13,95

Crispy chicken tenders, mesclun, rode ui, tomaat,
peterselie en frisse tzatziki

BLT burger

€ 13,95

100% Waards rundvlees (150gr), bacon, sla,
mozarella, tomaat, aioli en mayonaise

€ 12,95

Mini soepje van de dag of tomatensoep, crispy chicken tenders, zoete chilisaus,
snee vloerbrood met piccalilly, komkommer, rucola, half zongedroogde tomaten
en krullen van oude kaas

KINDERMENU

Kindermenu

€ 6,25

Verse friet met kroket, frikandel of chicken tenders

Tosti

€ 5,95

Tosti kaas of ham-kaas, keuze uit wit of bruin
vloerbrood met ketchup en side salad

Onze burgers, gemaakt van 150 gram
waards rundvlees, worden geserveerd
met verse frieten en side salad
BROER & ZUS

Voor al onze gerechten maken wij gebruik van
lokale producten, verantwoord vlees en
scharreleieren

