M E N U KAART

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

PASTA’S

VLEES

16

DAME BLANCHE
3 bollen vanille-ijs, huisgemaakte chocoladesaus
en slagroom

6

15

SORBET COUPE
3 verschillende sorbet bollen
geserveerd in een coupe met slagroom

7

BOSVRUCHTEN CHEESECAKE
Met een bol vanille-ijs en slagroom

7

CRÈME BRULEE
Met een lekkere bol sorbetijs erbij geserveerd

8

WARME BROWNIE
Geserveerd met witte chocolade-ijs en slagroom

8

FISH’N CHIPS
17
Salade, frieten met mayonaise en remouladesaus

GELATO ITALIANO
Espresso, bol vanille-ijs en slagroom

5

VARKENSHAASSATÉ
Salade, frieten met mayonaise, kroepoek
en satésaus

17

KIP PIRI PIRI
Lekkere pittige kippendijen met salade, frieten
met mayonaise en knoﬂooksaus

17

NAGERECHT PROEVERIJ PLANK
(GESERVEERD VANAF 2 PERSONEN)
Mix van diverse lekkere dessertsoorten om
het diner goed af te sluiten

KOGELBIEFSTUK 200 GRAM
Geserveerd met kalfsjus
en gebakken champignons

24

PASTA POMODORO (VEGA)
Penne pasta met tomatensaus, trostomaten
en Parmezaanse kaas

PEPERSTEAK 200 GRAM
Ingerold met pepers af gegarneerd
met pepersaus

24

PASTA PESTO (VEGA)
Penne pasta verse pestoroomsaus
en uiteraard Parmezaanse kaas

VARKENSHAAS MEDAILLONS
Geserveerd met gesmolten brie
en gorgonzola saus

22

30

32

TOMATENSOEP DE BRASS (VEGA)
Pomodori tomaat, basilicum en room

6

BURRATA (VEGA)
Buffalo mozzarella, pommedorie tomaat, pesto,
rucola en balsamico.

8

MASTERSTEAK DE BRASS 250 GRAM
Heerlijk mals runderbavette met spek,
kalfsjus en champignons

BIETEN SALADE MET GEITENKAAS
Geitenkaas crème en noten-crunch op een
bedje van bieten salade

9

OSSENHAAS TOURNEDOS 200 GRAM
Gebakken in eigen jus geserveerd
met 3 sneetjes brood salade en friet.

SERRANO KROKETJES MET PARMAHAM 10
Geserveerd met pesto, seranoham en toast

PLATE GERECHTEN

VIS

HUISGEROOKTE ZALM
Geserveerd met mierikswortelmayonaise,
toast en passende garnituur

12

DRIE GEBAKKEN SLIPTONGETJES
Gebakken met olie en roomboter
geserveerd met remouladesaus

24

RUNDERCARPACCIO MET PESTO
Afgemaakt met rucola , Parmezaanse kaas
en pijnboompitten

11

GEBAKKEN ZALMFILET
Krokant op de huid gebakken
met Hollandaise Saus

23

RUNDERCARPACCIO
MET TRUFFELMAYONAISE
Afgemaakt met rucola, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten

12

GEBAKKEN ZEEBAARSFILET
Gewoon lekker met witte wijnsaus
PROEVERIJ VAN 3 SOORTEN VIS
Een heerlijke selectie van de chef

27

VERSE KABELJAUW MET GAMBA’S
Geserveerd met “pasta” en een saus
van tomaat

28

VISPROEVERIJ DE BRASS
14
Assortiment uit 4 verschillende
koude / warme bereiding vis met diverse garnituur gecombineerd.
STEAK TARTAAR DE BRASS
Steak tartaar met truffelmayonaise, zoetzure
garnituur en ei.

14

PROEVERIJ OP EEN PLANK, DE BRASS 15 pp
MIXED PLATTER (vanaf 2 personen)

24

HOOFDGERECHTEN PROEVERIJ PLANK 32pp
(VANAF 2 PERSONEN)
Heerlijk om samen te genieten van diverse vis
en vleesgerechten, geserveerd op een plank met
groenten, aardappelgarnituur en passende sausjes
Onze diverse hoofdgerechten van hierboven
worden standaard geserveerd met verse groenten,
aardappelgarnituur en friet met mayonaise
(mits anders vermeld bij het gerecht)

VOEDSELALLERGIE?

In onze producten kunnen verschillende soorten
allergenen aanwezig zijn. Heeft u een vraag over
de samenstelling van een product? Vraag het een
medewerker. We helpen u graag.

VOLG ONS OP FACEBOOK & INSTAGRAM

DESSERT

BRASS BURGER
Onze klassieker en niet weg te denken van
de menukaart: Snee volkorenbrood, sla, bacon,
ei, cheddarkaas, tomaat, Brass saus en friet

17

DE BRASS BEYOND (VEGA) BURGER
17
Volkoren snee brood met salade, truffelmayonaise,
tomaat, ei en cheddarkaas. Geserveerd met zoete
aardappelfriet

VOOR DE KLEINTJES
PASTA PICCOLI
Pasta met tomatensaus en Parmezaanse kaas
BIEFSTUKJE VOOR DE KIDS
Biefstukje met groenten, appelmoes en
patatjes met mayonaise

PORNSTAR MARTINI
Zoete & tropische smaak
Vanilla wodka - Passievruchtensap - Limoensap
Suiker - Ananasap

9 pp

9

COLD BREW MARTINI
9
Een kleine twist op de beroemde Espresso Martini.
Wodka - Kofﬁelikeur - Cold Brew kofﬁe
Kokoswater siroop

8
10

DINEREN MET LIVE MUZIEK!

KIPPIE BRASS
5 kipnuggets met appelmoes en patatjes
met mayonaise

7

LANGE JONGEN
Frikandel met appelmoes en patatjes met
mayonaise

7

PLAT & ZOET
3 Pancake’s met nutella & poedersuiker

8

Regelmatig organiseren wij Dinner Live Shows
met optredens van bekende Nederlandse
artiesten zoals Denny Braaf, Yves Berendse,
Robert Leroy en Ronald Berkt.

GEÏNTERESSEERD?

Hou dan onze social media
goed in de gaten en wees er
snel bij. Er zijn een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar
en deze shows zijn
doorgaans snel uitverkocht…

D RAN KE N KAART

WIJNEN
SNOW MOUNTAIN CHARDONNAY

THEE EN KOFFIE
32,50

CRUZ ALTA RESERVA MALBEC

35,00

De Chardonnay van Snow Mountain is er een met een
klassieke stijl. Een vleugje limoen geeft een ﬁjne frisheid
in de verder boterige en volle Chardonnay. Door deze
frisse zuren is de wijn mooi in balans en maakt het een
goed doordrinkbare Chardonnay die heerlijk is voor bij
de borrel of een mooi stukje vette vis. De naam
Snow Mountain is afkomstig van de 2 hoog gelegen
wijngaarden, uitkijkend op de berg ‘Sneeuwkop’. James
Mckenzie produceert hier spannende wijnen van
druivenrassen als Chardonnay, Pinot Noir en Syrah.
De wijngaarden van Snow Mountain hebben een
ondergrond van leisteen, hierdoor ontvangen de
druivenstokken alleen water bij extreme droogte.

Cruz Alta, een nieuw en innovatief merk van Ruttini.
Ruttini is een van de meest prestigieuze wijnhuizen in
Argentinië en ook zij hebben hun wijngaarden in het hoog
gelegen Mendoza gebied. Deze Malbec uit de Reserva
lijn is een serieuze, weelderige wijn met fantastische
aroma’s van verleidelijk rood fruit. Vol van smaak en een
mooie harmonie tussen hout- en fruitstructuur. Als je de
wijn proeft ervaar je een evenwichtige zuurgraad van
mineraal, viooltjes en een heerlijke zachte ﬁnish van een
beetje mokka.

SANCERRE PASCAL JOLIVET SIGNATURE

Met veel liefde en als een hechte familie wordt er
gezorgd voor de aanplanting, verzorging en het
oogsten van de druiven. Drie neven zijn sinds 1998
verantwoordelijk voor de wijnen van Corte Majoli. Zij
houden er een hoge standaard op na en gebruiken
uitsluitend druiven van de eigen wijngaarden.
Voor de productie van Amarone worden alleen de beste
en oudste wijngaarden in Valpolicella gebruikt. De
druiven worden laat in het seizoen geoogst om er zeker
van te zijn dat ze een, bijna, over rijpheid hebben. Dit
zorgt voor veel suikers en een hoog geconcentreerd sap
in de druiven.

49,50

Een Sancerre van hoge kwaliteit. Pascal Jolivet heeft
zijn sporen verdiend in de Loire en wordt over de hele
wereld geroemd. De wijn is gemaakt van Sauvignon
Blanc van verschillende wijngaarden. Het motto van
Pascal Jolivet is de natuur zijn werk laten doen.
Er worden dan ook absoluut geen kunstmatige
gistcellen aan zijn wijnen toegevoegd. De natuurlijke
vergisting zorgt voor een zeer zuivere wijn. Het is echt
een Sancerre, zoals deze bedoeld is. Fijne mineralen,
citrus fruit, appel en iets van vuursteen. De smaak is
perfect in balans
ULTIMATE UP PROVENCE ROSÉ

30,00

Ultimate Provence rosé is een nieuwe en speciale
rosé van dezelfde wijnmakers als het befaamde
Chateau de Berne. De wijn heeft een zeer verleidelijke
geur en een bleke kleur. Rijp rood fruit zoals frambozen
en aardbeien vormen een mooie balans met een licht
minerale frisheid en kruidige tonen van witte peper.
Een prachtige droge rosé uit de Provence, gemaakt
van Grenache Noir, Cinsault, Syrah en Rolle Alexis
Cornu. Ultimate Provence rosé is een perfecte wijn om
te combineren met schaal- en schelpdieren, salades of
zeevruchten.
CALLESELLA PRIMITIVO

26,50

Voor deze prachtige rode wijn gemaakt van de Primitivo
druif moeten we naar het zuidelijke puntje van Italië, om
precies te zijn naar Puglia. Hier vind je het prachtige
oude wijnhuis Callesella wat een icoon is in de
omgeving. Want mede door Callesella is de Italiaanse
wijnregio Puglia verbeterd en komen er vandaag de dag
de mooiste wijnen vandaan. De wijnen van Callesella
worden gemaakt met moderne technieken maar met
behoud van oude tradities.
Deze ronde en soepele Primitivo is dieprood van kleur en
in de geur vind je veel rijp fruit zoals bramen en kersen.
Lichte kruidigheid zorgt voor een ﬁjne balans en maakt
het een prettige wijn voor bij de borrel. Maar ook in
combinatie met bijvoorbeeld een stoofpotje is het een
heerlijke wijn.

CORTE MAJOLI AMARONE DELLA
VALPOLICELLA

49,50

Na het maken van de wijn gaat deze nog voor 3 tot 6
jaar op het eikenhouten vat en rijpt daarna nog minimaal
1 jaar op de ﬂes alvorens deze op de markt komt. Het
resultaat mag er een zijn, een dikke, rijke, volle, stevige
wijn met intense smaken en geuren. Een prachtige,
lange afdronk maken dit geheel compleet en zorgt er
met recht voor dat dit één van de grote wijnen uit Italië
is. Een prachtige diep rode kleur in het glas, de neus
is rijk en overweldigend met heerlijke tonen van cacao,
bosvruchten, vijgen, kaneel en pruimen.
CAVA TORRE ORIA BRUT

per glas 5 26,50

Deze Cava Brut wordt gemaakt van de Macabeo en
Chardonnay druiven en is op de traditionele manier
geproduceerd. De mousserende wijn wordt 9 maanden
op ﬂes gerijpt, in de historische kelders van Torre Oria’s.
Torre Oria is opgericht in 1897 door de familie Oria de
Rueda en behoort tot een van de meest prestigieuze
wijnhuizen in Valencia. Zij onderscheiden zich als eerste
wijnmakerij buiten het Penedes-gebied om onder de
benaming van oorsprong Cava te produceren. Deze
lichte bubbel is perfect als aperitief of in combinatie met
pasta’s, risotto of zeevruchten.

GEDISTILLEERD

Thee diverse smaken
Verse muntthee
Kofﬁe lungo
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Kofﬁe verkeerd
Latte macchiato

2.5
3.5
2.75
2.75
3.5
3
3
3

SPECIALE KOFFIE
Irish Coffee
Italian Coffee
Spanish Coffee
Famous Coffee
French Coffe

7
7
7
7
7

FRISDRANKEN
Chaudfontaine still ,25cl
Chaudfontaine sparkling, 25cl
Chaudfontaine still 0,75l
Chaudfontaine sparklig 0,75l
Coca Cola
Coca cola zero
Fanta orange
Sprite
Fanta Cassis
Ginger ale
Ice Tea
Green tea
Tonic
Bitter lemon
Red Bull
Rivella
Chocomel
Fristi
Flevo appelsap
Flevo Jus orange
Tomatensap

3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

BIEREN
Heineken ﬂuitje
Heineken vaasje
Seizoen bier
Overige biersoorten

2.75
3
zie aankondiging
zie bierkaart

WIST U DAT ...

... wij ook feesten en partijen naar eigen wens
organiseren bij u thuis, op de zaak, of gewoon hier op
de Brass?
Vergaderingen en lunches? Voor ons is alles
bespreekbaar. Vraag onze medewerkers naar informatie.

W W W. D E B R A S S . N L

Rode Port
Witte Port
Sherry Dry
Sherry Medium Dry
Martini Bianco
Martini Rosso
Jenever
Zeer oude jenever
Vieux
Corenwijn
Coebergh Classic
Berenburg
Jägermeister
Bacardi Superior
Campari
Wodka
Gin
Tequila Blanco
Remy Martin Cognac VSOP
Torres Brandy
Hennessy
Red Label
Black Label
Famous Grouse
Ballantines
Amaretto di Saronno
Baileys Irish Cream
Cointreau
Tia Maria
Grand Marnier
Sambuca
Malibu
Safari
Licor 43
Limoncello
Drambuie

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3
3.5
3
4
4
3
4
4
4
4
5
4
7
5
7
5
6
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

COCKTAILS
PORNSTAR MARTINI
Zoete & tropische smaak
Vanilla wodka - Passievruchtensap - Limoensap
Suiker - Ananasap

9

GINGER SMASH
Verfrissende Schotse whisky - Chamomile
Citrus Sherbet - Honing - Gember - Zwarte Peper

9

MOJITO
Verfrissende Rum - Munt - Suiker - Limoen
Bruisend mineraalwater

9

COLD BREW MARTINI
Een kleine twist op de beroemde Espresso Martini.
Wodka - Kofﬁelikeur - Cold Brew kofﬁe
Kokoswater siroop

9

BALÓN 43
Licor 43 - Citroensap - bruisend mineraalwater

8

