BIER EN DRANKEN

Melk
Fristi of chocomel
Appelsap of bitterlemon
Tonic
Sprite, Cassis, Fanta
Rivella light
Cool apple (apfelscholle)
Sourcy blauw, rood
Sourcy blauw 1 liter
Pepsi, Pepsi light
Lipton ijsthee
Verse jus d’orange
Heineken fluitje van de tap
Heineken Amsterdammer van de tap
Heineken 1/2 liter
Radler fles of 0.0 fles
Wieckse Witte van de tap
Palm fles
Speciale bier
Rode wijn huis glas
Rode wijn huis fles
Rosé wijn huis glas
Rosé wijn huis fles
Witte wijn huis glas
Witte wijn huis fles
Witte wijn huis zoet glas
Witte wijn huis zoet fles
Witte of rode port
Sherry droog, medium of sweet
Advocaat
Advocaat met slagroom
Martini dry, rood of wit
Amaretto
Apfelcorn
Bessen Coebergh
Jenever
Oude jenever
Bessen jenever
Citroen jenever
Korenwijn
Jägermeister
Vieux
Berenburg
Campari
Tequila
Safari
Grand marnier
Asbach uralt
Cointreau
Tia maria
Baileys
Vodka
Bacardi Razz
Bacardi of Bacardi lemon
Bacardi brown
Chivas Regal
Four Roses
Jameson Irish whiskey
Jack Daniels
Ballantines

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 2,75
€ 3,10
€ 6,00
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25
€ 3,75
€ 19,50
€ 3,75
€ 19,50
€ 3,75
€ 19,50
€ 3,75
€ 19,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 7,00
€ 5,50
€ 4,75
€ 5,50
€ 4,75

Johnnie Walker red
Johnnie Walker black
Hennessy VS
Joseph Guy
Remi Martin
Passoa
Malibu
Pisang Ambon
Gin
Sambuca
Curacao blue
Cherry brandy
Kahlua
Boswandeling
Underberg
Vodka minus 20%
Strohrum 80%

SPECIALE KOFFIE’S

Koffie met Baileys
Irish coffee Irish whiskey
Spanish coffee Tia Maria
Italian coffee Amaretto
French coffee Grand Marnier
French coffee Tia Engranda
Kiss of Fire Cointreau en Tia Maria
Brasil coffee Amaretto, kaneellikeur, vanille ijs en slagroom

WARME DRANKEN

Koffie
Thee
Espresso
Espresso Doppio dubbel
Espresso Panna Montata met slagroom
Koffie verkeerd
Machiatto
Cappuccino met geklopte melk
Hot chocolata
Hot chocolata met slagroom
Hot chocolata met rum
Al onze koffie, thee en chocolade wordt geserveerd met een
advocaatje slagroom en wat lekkers

€ 4,75
€ 6,00
€ 5,25
€ 4,75
€ 6,25
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 3,95
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,80
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,80
€ 2,90
€ 3,00
€ 3,75
€ 5,75

Vlakbij de zee, achter de duinen, vind je ons gezellige restaurant met
verwarmd en overdekt terras. Hier trakteer je jezelf op een verrukkelijke kop koffie, altijd geserveerd met een advocaatje slagroom en
wat lekkers.
Lunch - Dinner - Borrel - Koffie - Gebak - Warme Brusselse wafels
- Pannenkoeken gebakken in roomboter - Pizza uit onze steenoven

ITALIAANSE BOLLEN VERS UIT DE OVEN
ITALIENISCHE BROT

GEBAK
GEBÄCK

VOORGERECHTEN KOUD & WARM
VORSPEISEN KALT & WARM

Wist u dat wij eigenlijk beroemd zijn om onze huisgemaakte
appelgebak vol met appel en rozijnen. Ook te bestellen met
slagroom. Dagelijks vers gebak uit eigen keuken
€ 4,50

Klein broodplankje met knoflookboter, knoflookolijven en

Wij maken ons beslag niet met bloem en water!

huisgemaakte knoflook-kruidenolijfolie

Nee wij maken ons beslag met de mooiste biologische produkten scharreleitjes,
witte bloem,vannille van het merg vanille stok, volle boerenmelk,snuf zeezout en

Carpaccio dun gesneden ossenhaas met
een heerlijke salade en onze overheerlijke dressing,
olijf, pijnboompitjes, oude kaas schilfers

€ 8,95

kroketten met wit brood of bruin brood en mosterdmayonaise

€ 7,95

wit brood of bruin brood en roomboter

€ 7,95

mosterd mayonaise

€ 8,95

Twee Mokumse Amsterdamse
(v)Twee vegetarische kroketten geserveerd met
Terug van weg geweest warme beenham,
Buretta
met spinazie,salade, tomaat, pesto, mozzarella,pijnboompitjes

(v) Knapperige bol vegan

€ 8,95

gemengde salade, koolsalade, tomaat, komkommer, rode ui, pijnboompitjes, paprika, ananas. geserveerd met een dressing van witte bonen,
groene kruiden, olijfolie, rode wijn azijn, mosterd

€ 8,95

UITSMIJTERS EN OMELETTEN
STRAMMER MAX
Uitsmijter beenham
Uitsmijter beenham meegebakken
Uitsmijter beenham, kaas
Uitsmijter beenham, kaas meegebakken
(v) Omelet naturel
Omelet ham, kaas

€ 8,50
€ 8,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 8,00
€ 9,50

TOSTI

Tosti Callantsoog Dubbel Dekker kaas, salami, ham,
groene verse kruiden, rode ui, tomaat getopt met Old Amsterdam
geserveerd met salade

€ 8,95

WAFELS (v)
WAFFELN

Warm uit de oven, de enige Brusselse!
Wafel met poedersuiker
Wafel met slagroom
Wafel met roomijs
Wafel met roomijs en slagroom
Wafel met warme kersen
Wafel met warme kersen en slagroom
Wafel met warme kersen, roomijs en slagroom
Wafel met advocaat met slagroom
Wafel met advocaat met slagroom en roomijs
Wafel met aardbeien en slagroom (seizoensgebonden)

€ 4,25
€ 4,75
€ 5,25
€ 5,75
€ 6,25
€ 6,75
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,75
€ 7,75

(v) Champignons Brasil, gegratineerde champignons uit
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 8,75
€ 8,25
€ 9,25
€ 9,25
€ 8,25
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,25
€ 8,25
€ 8,50
€ 8,00
€ 8,75
€ 10,25
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,25
€ 8,00
€ 8,75
€ 8,75
€ 9,25
€ 8,50
€ 9,25
€ 8,25
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 8,75
€ 8,50
€ 9,25
€ 10,25
€ 10,25

MAALTIJDSALADE
MAHLZEITENSALATE

(v) Knoblauch Pilze Brasil, mit Käse sauce und Brot

SOEPEN
SUPPE

€ 12,75

€ 12,75

Oliven, Pinienkerne, alte Beemsterkäse und ein Truffeldressing€

Salade Neptunes knapperige salade

16,50

Huisgemaakt, beroemd in Callantsoog, met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep, van de enige echte pommodori,

crispy gebraten, serviert mit Ravigottesosse

verse kruiden, gegratineerd met oude kaas

€ 6,25

huisgemaakte ravigottesaus, salades

witte wijn, verse tijm, wortel en room

€ 7,50
€ 6,25

Hausgemachte Ravigottesosse, Salate

(v) Uiensoep les halles, met veel ui, rode wijn en
Bretonse vissoep, vol met kabeljauw, garnalen,
Dag soep, vraag er naar
Voor eventuele Specialiteiten van de dag kijkt
u even op onze borden
Alle unsere Suppen werden mit Brot und Krautbutter serviert

KLEINE MATROZEN EN KAPITEINS
MENU
FUR DIE KINDER
deze gerechten zijn te bestellen voor kinderen tot 12 jaar
Diese Gerichte sind zu bestellen für kinder bis 12 jahr

Olive: kroket
Turvy: Mini frikandellen
(v) Popeye: Kibbeling

Kibbeling ± 300 gram,
Kibbeling ± 300 gram,

€ 20,50

€ 20,50

Kijk voor onze vis specialiteiten ook op de borden, dagelijks wisselend!
Schauen Sie unsere Fischspezialitäten auch auf unsere Schilder
Gerechten worden geserveerd met huisgemaakte salades,
daggroenten , dikke friet en mayonaise
Gerichten werden serviert mit Salat, Taggemüse, Dicke Pommes und
Mayo

DESSERTS

€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75

Bij deze gerechten krijg je een doos met patatjes, appelmoes,
mayonaise, ketchup, snoep, stukje fruit en tot slot een lekker
raket ijsje. Als je eten op is vraag naar het ijsje!
Bei diesen gerichten erhalten Sie eine Box mit Pommes, Mayo,
Obst und Süßigkeit. Einen Eiscreme (Raket). Wenn ihnen das Essen
ausgeht Fragen sie nach eis.

Banana Roma banaan,roomijs,

€ 7,50
Dame Blanche roomijs, warme chocoladesaus en slagroom € 7,50
Ja hoor onze hardloper: Red Lady
warme chocoladesaus en slagroom

niet meer weg te denken en zeker onze hardloper
roomijs, warme kersen, slagroom en kirsch

Profiterol
gevulde huisgemaakt roomijs soesjes met
chocolade en slagroom

€ 9,50

€ 7,50

BITTER GARNITUUR
BITTERE BEILAGE

Bitterballen

€ 7,50
€ 12,50

Saté van de Hollandse Scharrelkipfilet of
Varkenshaassaté +- 300 gram
javaanse pinda saus (je komt er zeker voor terug) aardappel salade,

Satay Hähnchenfilet of Schweinefleisch satay +- 300 Gramm
gebaten reis,atjar und die einzige echt hausgemaakte javanische

Salades worden geserveerd met brood en boter.
Salate werden mit Brot und Butter serviert.

krokant gebakken en huisgemaakte ravigottesaus

Kabeljaufilet ± 300 gram, unser Laufer,

€ 6,25

gebakken rijst, zuur, kroepoek, atjar en salade

€ 16,50

€ 23,50

VISSPECIALITEITEN
FISCHSPEZIALITÄTEN

gevuld met ballen, basilicum en room

gegrild met onze top olie geserveerd met de enige echte huisgemaakte

tomaat, ui,scharrelei en tonijn geserveerd met tonijnmayonaise

Spareribs ±800 Gramm mariniert in unseren berümhte

Kabeljauwfilet ± 300 gram, onze hardloper,

HOOFDGERECHTEN

Salat Carpaccio

€ 21,50

gemarineerde Montana saus, geserveerd met twee sausjes
Montanasosse, serviert mit zwei Sosse

Je komt er voor terug!

16 stuks van Kwekkeboom, mosterd

olijf, pijnboompitjes, oude beemsterkaas en een truffeldressing

Tomat, Zwiebel, Thunfisch serviert mit Thunfisch Mayo

de oven met knoflook-kaassaus, Franse brie en stokbrood

8 stuks van Kwekkeboom, mosterd

Salade Carpaccio

Salade Neptunes Knackigen Salat

Spareribs ±800 gram varkensrib in onze beroemde

Geshnittenes Rindfleisch Carpaccio,

€ 19,50

parisienne boter, witbrood en roomboter jus
Butter, Brot und Butterbratensosse

PANNNKOEKEN
PFANNKUCHEN

01 (v) Portie poffertjes 12 stuks met roomboter
02 (v) Kinder pannenkoek naturel
03 (v) Naturel
04 Spek
05 (v) Kaas
06 Ham en kaas
07 Spek en kaas
08 (v) Appel
09 (v) Appel en rozijnen
10 (v) Rozijn en gember
11 (v) Brie en rozijnen
12 (v) Ananas
13 (v) Ananas en slagroom
14 (v) Warme kersen
15 (v) Warme kersen en slagroom
16 (v) Warme kersen, slagräoom en kirsch
17 (v) Kaas en champignons
18 Spek, kaas en champignons
19 Spek en appel
20 (v) Banaan
21 (v) Banaan en slagroom
22 (v) Champignons
23 Spek en champignons
24 (v) Roomijs
25 (v) Roomijs en slagroom
26 (v) Rozijnen
27 Salami, kaas en champignons
28 Ham, kaas en champignons
29 Ham, kaas en ananas
30 Spek en uien
31 (v) Gember
32 (v) Verse aardbeien en slagroom (seizoen)
33 (v) Grand marnier en slagroom
34 (v) Tia Maria en slagroom

Biefstuk van de dikke bil 250 gram gebakken zoals Loet!
Bullet Steak 250 Gramm gebacken wie Loet!

Pinienkernen, Käse und Dressing

€ 7,95

€ 8,50

met pijnboompitten, olijven, pittige Old Amsterdam schilfers

Ham, kaas, ei, salade, tomaat, ui, aardappelsalade en

tomaat, ui, kappertjes, scharrelei

Große Wienerschnitzel +- 300 Gramm
unsere spezialität mit cremiger Pilzensosse und Salat

Carpaccio Pondoré, gesneden ossenhaas carpaccio
en onze eigen sublieme dressing

Tonijn gevuld met een overheerlijke frisse salade

champignonsaus en salade

€ 5,50

Groot broodplankje met knoflookboter, knoflookolijven en

gebakken in de zuiverste roomboter

€ 7,95

krokant gebakken in Oostenrijkse stijl met een huisgemaakte

huisgemaakte knoflook-kruidenolijfolie

Gezond maar dan anders, je komt er voor terug
een sublieme dressing

De aller aller grootste Wienersnitzel +- 300 gram

satay-sause

		

Kipsaté € 20,50
Varkenssaté € 21,50

Onze allergenen informatie is beschikbaar zowel op de dag- als avondkaart!

Apart betalen is niet mogelijk
Separate Zahlung ist nicht möglich
extra couver € 3,50
extra teller € 3,50
Onze allergenen informatie is beschikbaar
zowel op de dag- als avondkaart!
Voor reserveringen:
mail:
adrienneverhulst84@hotmail.com
telefoon: 0224581487 of 0653735474
take away www.restaurantbrasil.nl

