BIEREN
LEKKERS ERBIJ

VAN DE TAP:

BERDIEN’S APPELTAART met slagroom 3.75
MONCHOU TAART KERSEN huisgemaakt 3.75
WARME WAFEL met warme kersen
en slagroom 4.75
WARME WAFEL met verse aardbeien
en slagroom 4.75

WARME DRANKEN

HEINEKEN FLUITJE
(0.20cl) 2.60
HEINEKEN small
(0.25 cl) 3.00
HEINEKEN medium
(0.35 cl) 4.00
HEINEKEN large
(0.5 cl) 5.50
speciaal bier tap:
vraag onze bediening

KOFFIE vers gemalen 2.50
CAPPUCCINO 2.75
ESPRESSO 2.50
KOFFIE VERKEERD | CAFE LATTE 2.75
LATTE MACHIATTO 3.25
LATTE FLAVOUR 3.50
keuze uit: karamel | vanille | hazelnoot
DUBBELE ESPRESSO 3.50
FLATE WHITE 3.60
THEE 2.50
earlgrey | bosvruchten | rooibos | groene thee |
sterrenmunt of totally nuts
VERSE MUNTTHEE met honing 3.00
VERSE GEMBER-SINAASAPPEL THEE 3.00
WARME CHOCOLADE melk 3.00
WARME CHOCOLADE met slagroom 3.50

UIT DE FLES:

FRISDRANKEN

COCKTAILS

COCA COLA 2.60
COCA COLA ZERO 2.60
FANTA 2.60
CASSIS 2.60
SPRITE 2.60
RIVELLA 2.60
CHAUDFONTAINE
blauw 2.60 groot 5.00
CHAUDFONTAINE
rood 2.60 groot 5.00
TONIC 2.60

BITTERLEMON 2.60
FUZETEA 2.75
keuze uit: sparkling |
green | green mango |
peach
GINGER ALE 2.75
APPELSAP 2.60
RANJA 1.60
KAN WATER munt | citroen
en ijsblokjes 3.00

VERSE SAPPEN | SMOOTHIES
VERSE JUS D’ORANGE 3.50
SMOOTHIE FANTASY
appel | framboos | mango 4.50
SMOOTHIE TROPICAL
appel | aarbei | banaan 4.50

alle smoothies zijn
op basis van 100%
natuurlijke appelsap

ZUIVEL
MELK 2.20
FRISTI 2.50
CHOCOLADEMELK KOUD 2.50

DESPERADOS 4.00
MAALLUST WEIZEN 4.45
MAALLUST BLOND 4.20
MAALLUST TRIPEL 4.50
MAALLUST DUBBEL 4.50

MANNENLIEFDE 4.50
LIEFMANS ROSE BIER 3.75
AMSTEL RADLER 2% 3.25
DUVEL 4.25

NON ALCOHOL:
HEINEKEN MALT 3.00
AMSTEL RADLER 0.0% 3.00
AFFLIGEM BLOND 0.0% 3.50
AFFLIGEM WIT 0.0% 3.50

WIJNEN
HUGO SCAVI RAY 5.75
ROOD merlot 4.25
WIT chardonnay 4.25
WIT pinot grigio 4.25
WIT zoet 4.00
ROSÉ grenache 4.25
wijn per fles 19.95

LIKEUREN | GEDESTILLEERD LOS
AMARETTO 4.00
LIQUER 43 4.00
COINTREAU 4.50
SAMBUCA 4.50
BAILEY’S 4.00
JONGE JENEVER 3.25

GIN TONIC 7.50
GIN TONIC pink 7.50

BERENBURG 3.25
GIN ON THE ROCKS 4.25
LIMONCELLO 3.75
TEQUILLA 3.50
MALIBU 3.50

ITALIAN CHARMER 7.50
limoncello | ginger ale
| munt | limoen

FINGERFOOD
BITTERGARNITUUR [ 6st. of 12st. ] 5.50 | 11.00
met mayo en curry
BOURGONDÏER BITTERBALLEN [ 8st. ] 7.00
met mosterdmayo
MINI FRIKANDELLEN [ 10st. ] met mayonaise 6.00
KAASLOEMPIA [ 10st. ] met chilli saus 7.00
NACHOO’S [ 2 pers. ] 7.50
uit de oven met kaas creme fraische, bosuitje
en tomaat | geserveerd met guacamole & chilisaus
PORTIE GROENE OLIJVEN 4.50
PORTIE FRIET MET MAYO 3.00

SPECIALE KOFFIE
SPANISCH KOFFIE 6.95
espresso, liquer 43, afgetopt met room
FRENCH KOFFIE 6.95
espresso, contreau, afgetopt met room
ITALIAN KOFFIE 6.95
espresso, disaronno amaretto, afgetopt met room
IRISH KOFFIE 6.95
espresso, jameson whiskey, afgetopt met room
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MENU
LUNCH&DINNER

HEERLYCK LUNCHEN tot 16.30
WIT- OF BRUIN BROOD

LUNCHKAART
TOSTI’S tot 16.30
keuze uit wit of bruin
TOSTI CLASSIC ham | kaas 4.25
TOSTI HAWAI ham | kaas | ananas 4.75
TOSTI BRIE [ v ] brie | walnoten | met honing 4.75
DRENTSE TOSTI oude kaas | tomaat | rode ui | spek 4.75

KIDS

PATAT MET KIPNUGGETS, FRIKANDEL
OF KROKET 6.00
met saus naar keuze
POFFERTJES MET STROOP
EN POEDERSUIKER 6.00

CRUSTICO BOL [ WIT OF BRUIN ]
OUDE KAAS 4.95
geserveerd met salade en mosterdmayo
FILET AMERICAN 5.95
rode ui | sla | gekookt ei
HEERLYCKE BEENHAM [ w ] 5.50
met honingmostersaus ernaast
LEKKER GEZOND 5.95
kaas | ham | salade | tomaat | komkommer | ei
KIPKERRIE 4.95
rijkgevuld | salade | tomaat | komkommer

CRISPY CHICKEN WRAP 8.50
wrap met frisse salade | kerrie saus | krokante kip

FLAMMKUCHEN
CARPACCIO 9.00
crème fraîche | carpaccio [ beef ] | rucola,
zongedroogde tomaat | truffelsaus | kaassnippers | ui
RAUWE HAM 9.00
crème fraîche | rauwe ham | rucola | kaassnippers |
zongedroogde tomaat | ui

CARPACCIO [ BEEF ] 9.00
2 sneetjes brood | truffelmayonaise | zongedroogde
tomaat | sla soorten | oude kaas snippers |
gedroogde tuinbonen | rode ui | kappertjes
ZONNEBRIE 7.75
tomaten tapenade | brie | sla soorten | walnoten
honingmosterd dressing
POLLO 7.75
heerlijke gekruide kippen stukjes [ w ] met
mosterdmayo | tomaat | salade | oude kaassnippers
2 BOURGONDIËR VLEES KROKKETTEN
of VEGETARISCHE KROKETTEN 8.25
met 2 sneetjes brood
liever geen brood maar friet met mayo? + 3.00
CLUBSANDWICH 8.75
gerookte kip | gebakken ei met spek | salade |
tomaat | komkommer | pesto
SALMONE 7.75
zalm filet | salade | roomkaas | ei | rode ui | kappertjes |
huisgemaakte pestodressing
UITSMIJTER NAAR KEUZE 7.75
3 eieren | ham | kaas of spek
UITSMIJTER DE BURGEMEESTER 8.50
3 eieren | spek | salami | tomaat | kaas

MAALTIJD SALADE
geserveerd met brood en smeersel of friet en saus + 3.00
VIS SALADE 13.75
gerookte zalm | tonijn | kappertjes | rode ui | komkommer |
tomaat | gekookt ei | pestodressing
CARPACCIO SALADE 12.75
truffelsaus | balsamico | oude kaassnippers | zongedroogde
tomaat | rode ui | gedroogde tuinbonen | kappertjes

BURGER MENU 100% rund
op een heerlijke bol [ witbrood ] geserveerd met
friet en mayo
OO
BRINK BURGER 13.50
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TRUFFEL BURGER 13.95
salade | zongedroogde tomaat |
rauwe ham | oude kaas | truffelsaus
BURGER BBQ 13.50
BBQ saus | salade | ui | augurk | cheddarcheese
BURGER GREEK 13.50
salade | guacamole | rode ui | tomaat | tzatziki

Maaltijd salades en burger menu’s worden de
hele dag geserveerd.

AVONDKAART

VOORGERECHTEN

PIZZA’S vanaf 16:00 uur
1. MARGERITA 7.50
tomatensaus | kaas
2. SALAMI 8.50
tomatensaus | kaas | salami
3. PROSCIUTTO 8.50
tomatensaus | kaas | ham
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4. FUNGHI 8.50
tomatensaus | kaas | champignons
5. PEASANA 10.50
tomatensaus | kaas | champignons | salami |
ham | spek | ui
6. HAWAI 9.50
tomatensaus | kaas | ham | ananas
7. 4 STAGIONI 10.00
tomatensaus | kaas | champignons | salami |
paprika | olijven | kappertjes
8. CARBONARA 10.50
tomatensaus | kaas | salami | ham | spek | mozzarella
9. PIZZA DÖNER kip 10.50
döner | tomatensaus | kaas | met knoflook-, whiskeyof sambal saus geserveerd
10. PIZZA DÖNER KIP SPECIAAL 12.00
döner | tomatensaus | kaas | champigons | ui |
paprika | geserveerd met knoflook-, whiskeyof sambal saus

TOMATENSOEP [ v ] 5.50
geserveerd met brood en smeersel
CARPACCIO [ BEEF ] 8.00
salade | truffelmayo | oude kaas snippers |
tomaat | gedroogde tuinbonen | rode ui |
kappertjes | balsamico dressing
IETS
ERS
BROOD MET SMEERSELS 7.50
LEKK
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aioli | tomatentapende | kruidenboter
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BROOD DELUXE 13.50
aioli | tomaten tapenade | brie |
groene olijven | rauwe ham | kruidenboter
PORTIE OLIJVEN 4.50

NAGERECHTEN
CHOCOLADE LAVA TAARTJE met bol vanille ijs
en slagroom 6.50
BAKLAVA [ huisgemaakt ] zoete baklava gevuld met
pistache en walnoot en geserveerd met vanille ijs
en slagroom 6.00
COUPE FRUTA vers fruit met ijs, siroop en slagroom 6.50
COUPE AARDBEI verse aardbeien met vanille ijs,
siroop en slagroom 6.50
WAFEL warme wafel met kersen of verse
aardbeien, bol vanille ijs en slagroom 6.50
KINDIJSJE leuke dierenfiguur gevuld met vanille ijs
en een lolly 4.00
SPECIALE KOFFIE Spanish | Italian | French | Irish 6.95
zie achterzijde voor uitgebreide uitleg

BROODJE DÖNER [ kip ]

11. BRINK SPECIAAL 12.00
tomatensaus | kaas [ verse tomaat | ui | oudekaas
snippers | rucola | rauwe ham | deze worden later
koud op de pizza geserveerd ]

BROODJE DÖNER 6.50
döner | sla | tomaat | ui | komkommer | saus naar keuze
BROODJE DÖNER SPECIAL 7.00
döner | sla | tomaat | ui | feta | augurk | saus naar keuze

12. 4 FROMAGGI 10.50
tomatensaus | kaas | mozzarella | brie | gorgonzola

KAPSALON 8.75

13. TONNO 9.50
tomatensaus | kaas | tonijn | ui

PATAT | DÖNER KEBAB | GESMOLTEN KAAS |
FRISSE SALADE | SAUS

14. ALLA LIVORNESE 11.00
tomatensaus | kaas | zalm | tonijn | paprika | ansjovis

DÖNER PLATE 12.00

15. VEGETARIANA 10.00
tomatensaus | kaas | olijven | champignons | ui |
paprika | artesjok | verse tomaat

PATAT | DÖNER | FRISSE SALADE MET FETA KAAS |
SAUS NAAR KEUZE | INCL. BROODJE EN MAYO
keuze uit; knoflooksaus, cocktail saus, sambal

16. VIONA 9.50
tomatensaus | kaas | gorgonzola | ham | ui | paprika

LAHMACUN [ turkse pizza ]

17. CAPRESE 9.50
tomatensaus | kaas | mozzarella | pesto | verse tomaat

SIDE SALADE 3.95
gemengde sla | tomaat | komkommer | olijf | ui |
balsamico dressing
Pikant en knoflook kan naar smaak worden toegevoegd,
geef dit bij de bediening aan. Staat uw keuze er niet bij,
zelf samenstellen is ook mogelijk.

let op: niet vegetarisch
LAHMACUN KAAS 6.00
sla | tomaat | komkommer | ui | gesmolten kaas
LAHMACUN VLEES 8.50
döner kebab | sla | tomaat | komkommer |
gesmolten kaas | ui | saus
LAHMACUN VLEES SPECIAAL 9.00
döner kebab | gesmolten kaas | sla | tomaat | ui |
augurk | feta kaas | saus naar keuze
keuze uit; knoflooksaus, cocktail saus, sambal
Döner gerechten worden de hele dag geserveerd.

