€ 12,75

Carpaccio

Dun gesneden rundvlees met kappertjes,
Parmezaan, pijnboompitjes met
dressing of truffel mayonaise

€ 15,95

Gesneden Spaanse Iberico ham
met een gepocheerd ei en beanaise

€ 10,95

Aubergine

Gegrilde aubergine met geitenkaas en
honing uit de oven
pijnboompitten en balsamico creme

Verse yellow vin tonijn kort om en om gegrild,
wakame, Japanse mayonaise,
sesamzaad en wasabi mayonaise

€ 12,95

Home made Angus ossenhaas hamburger op een
brioche broodje met Truffel mayonaise en Cheddar en friet

€ 17,75

€ 23,75

Iberico Rack zoet of pittig

Heerlijk pittig Spaans tapas hapje van
gamba's en knoflook met ciabatta

Franse Uiensoep

€ 6.95

Heerlijke in huis gemaakte uiensoep van rode
ui en een korst van parmazaan.

Coquilles

€ 12,95

3 om en om gebakken coquilles met een frisse dressing
van komkommer en ui met popoen purree en pistache noten

Steak Tartaar

Van black Angus ossenhaas 75 gr, op traditione wijze
licht pittig aangemaakt, op een bedje van rucula en
wasabi puntjes.

p.p

€ 15,95

Deze vervanger van onze spare ribs is het ultieme genieten van
mals en mooi gemarmerd vlees, u kunt kiezen zoet of pittig en friet

Bavette

€ 21,95

Zalm Japanese style

€ 25,75

Zalm met sesamzaad op een bedje van
Zeewier salade met zoete knoflook soja en
wasabi mayonaise

Black Italy

Black Angus ossenhaas 150 gram met
Parmazaan, rucula, speciale olijf olie

Pasta ‘s

€ 16,75

Groene asperges

€ 14,75

Onze pasta met gegrilde groentes, knoflook en parmanzaan
of toch iets traditioneels
Carbonara huisgemaakt
Bolegnese huisgemaakt

€ 27,95

150 gram

€ 26,95

Black Angus beef

200 gram

€ 31,95

Black Angus entrecote

300 gram

€ 25,95

Entecote met cafe de Paris boter
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NAGERECHTEN
Dame Blanche

€ 6,95

Crème brûlée

€ 6,95

Churros

€ 6,95

Cheesecake

€ 6,95

Vers rood fruit

€ 7,95

Crepe Suzette

€ 8.95

Scroppino
Vodka, Procceco en citroenijs en limoen

€ 8.95

Welbekend

Black Angus lady steak

Huisgemaakte peper, beanaise of port saus

B is tr o

Vanilleijs met chocolade saus en een crum van kletskop

Lamsrack met een overheerlijke
kruidenolie

Ossenhaas met cafe de Paris boter

Brass
B r a s s e r ie

€ 32,95

Lamsrack

Gefrituurd deeg men kaneel suiker, vanille ijs en chocolade saus

Cheese cake met vers fruit en bolletje
Vanille ijs

Vers rood fruit met citroen ijs

€ 2,00

Flensje met vers rood fruit, bolletje vanille ijs
met Grand Marinier geflambeerde sinaasappel saus

Alle specials worden geserveerd met onze overheerlijke
aardappel puree en gegrilde groenten.
Bijgerechten
Verse friet met mayonaise
Hollandse salade
Aardappelgratin
Extra Gegrilde groentes

€ 34,50

Gegrilde groene Asperges met aardappel puree, beanaise saus
en parmanzaanse kaas

Ossenhaas met cafe de Paris boter

€ 16,95

Kaas fondue voor twee

Drie gesmolten kazen
met knoflook, gegrilde groentes en ciabatta

Gegrilde Bavette met gepofte knoflook en Soja

€ 10,95

Pittige kleine Gamba's

Raadpleeg alstublieft onze
medewerkers, mocht u allergisch of
intolerant zijn voor producten die
deze gerechten bevatten.

Heerlijke malse kippendijen gegrild met salade, gefrituurde uitjes
en sate saus en friet

SPECIALS

Tonijn

Niet meer weg te denken
4 van onze lekkerste voorgerechten op een
plank, die u heerlijk kunt delen

€ 17,75

Saté van Kippendijen

Angus Hamburger

Patta Negra

Special for two

PASTA /VEGETARISCH

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

€
€
€
€

2,75
4,75
3,75
3,75

