Welkom bij Brasserie D’n Mert

Waar u in ontspannen sfeer kunt bijkomen en alle nieuw opgedane ideeën
rustig kunt overdenken. Wij serveren u graag een lekkere soep of een
worstenbroodje met een heerlijke kop koffie. Of geniet u van een gezonde
salade met een verse jus d’orange!
Wij wensen u een heerlijk verblijf!

KOUDE DRANKEN
Pepsi Cola
Pepsi light
Pepsi max
Sisi Orange
Royal Club Cassis
7-Up
Lipton ice tea
Liptop ice tea green
Mineraalwater rood
Mineraalwater blauw
Rivella
Appelsap
Royal Club bitterlemon
Royal Club tonic
Chocomel
Fristi
Melk
Verse jus d’orange
Ranja

WARME DRANKEN

2,30
2,30
2,30
2,30
2,40
2,30
2,40
2,40
2,30
2,30
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,00
3,50
1,50

BIER PER FLES
Heineken pils 0,3L
Paulaner 0,5L
Affligem blond 0,3L
Affligem dubbel 0,3L
Affligem triple 0,3L
Brand ongefilterd 0,3L
Heineken 0,0%
Amstel Radler 0,0%

2,95
5,50
4.25
4.25
4.25
3,95
2,75
2,95

Café crème
Café verkeerd
Café cappuccino
Café espresso
Café espresso dubbel
Café latte macchiato
Thee diverse soorten
Verse muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Irish Coffee
Slagroom

2,40
2,50
2,50
2,25
2,50
3.25
2,30
2,75
2,50
3,20
3,95
0,75

Zie onze koffiekaart voor onze specials
Sweetdeal! Koffie + gebak naar keuze 5,25

WIJNEN
Witte droge wijn
Witte zoete wijn
Rosé
Rode wijn

3,95
3,95
3,95
3,95

KOUDE BROODJES

WRAPS

Broodje gezond

Wrap gerookte zalm

6,95

8,95

Met roomkaas, ham, kaas, komkommer,
ei, tomaat en gemengde sla

Met roomkaas, rucola, rode ui, pijnboompitjes en
honingmosterddressing

Broodje tonijnsalade

Wrap rundercarpaccio

Huisgemaakt met augurk, rode ui, ei en rucola

7.50

Broodje carpaccio

Met truffelmayonaise, rucola, rode ui en
pijnboompitjes

8,95

Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise en rucola

Wrap met warme pulled pork

Broodje gerookte zalm

9,50

9.95

Met rucola, ui, pijnboompitjes, kruidenkaas
met bieslook en honingmosterd dressing

9.95

Broodje brie ‘deluxe’

Met walnoten, peer, rucola en honing

7.50

Langzaam gegaarde en gerookte procureur met
ijsbergsla, ui en Jack Daniels whiskey-maple
saus

Wrap met warme pulled chicken

Langzaam gegaarde en geplukte malse kip met
komkommer, ui, ijsbergsla, rode peper en hete
barbecuesaus

9,50

SOEPEN

WARME BROODJES
Broodje pulled pork

Tomatensoep

Langzaam gegaarde en gerookte procureur met
ijsbergsla, ui en Jack Daniels whiskey-maple
saus

Mét ballen

4,95

9,95

Dagsoep

Vraag onze medewerkers

Broodje pulled chicken

4,95

Langzaam gegaarde en geplukte malse kip met
komkommer, ui, ijsbergsla, rode peper en hete
barbecuesaus

9,95

Broodje Chicken Caesar

Gemarineerde kipreepjes, ui, champignons,
ijsbergsla, tomaat en Hellmann’s yoghurt
dressing

9,95

Foccacia brie

BORRELGARNITUUR
Partymix

8 stuks
16 stuks

5,25
9,95

Bitterballen

8 stuks
16 stuks

5,25
9,95

8 stuks
16 stuks

5,25
9,95

Mini frikandellen

Alle borrelgarnituren worden geserveerd
met een saus naar keuze

Met frisse peer, rucola en walnoten afgemaakt
met een beetje honing

9,95

Foccacia Hawaï

Overbakken met ham, kaas en ananas

9,95

TOSTI’S
Tosti ham-kaas

3 sneetjes bruinbrood met ham en kaas

4,95

MAALTIJDSALADES
Salade Caesar
Gemengd salade*, met gemarineerde kipreepjes,
ui, champignons en Hellmann’s yoghurt dressing

10,50

Tosti Hawaii

3 sneetjes bruinbrood met ananas, ham en
kaas

5,50

Salade gerookte zalm

Gemengde salade* met gerookte zalm, een
kruidendressing, ei, tomaat en komkommer

11,50

Kindertosti

2 sneetjes wit brood met ham en/of kaas
speciaal voor onze kleine gasten

3,50

Salade rundercarpaccio
Gemengde salade* met kruidendressing, tomaat,
komkommer, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en truffelmayonaise

11,50
Worstenbroodje 2,75

Van onze warme bakker!

Spaart u CoxPoints?
De CoxPoints Card is een speciale kaart voor
speciale klanten. Want met CoxPoints spaart
u niet alleen punten, maar profiteert u ook
van extra kortingen en leuke aanbiedingen!
Bij Brasserie D’n Mert spaart u per hele
bestede euro 5 CoxPoints, oftewel € 0,05. Uw
gespaarde CoxPoints kunt u bij Brasserie D’n
Mert of bij een van de andere CoxPoints
Partners verzilveren. Heeft u nog geen
CoxPoints Card? Vraag deze dan gratis aan
bij een van onze medewerkers!

Salade brie
Gemengde salade* met een kruidendressing,
brie, walnoten, ei, tomaat, komkommer en
honing

9,95

Salade tonijn
Gemengde salade* met een kruidendressing,
huisgemaakte tonijnsalade, ei, tomaat en
komkommer

9,95

*Gemengde sla bestaat uit: ijsberg sla, gemengde
sla en rucola.

WARME SCHOTELS
Huisgemaakte hamburger

100% Rundvlees met sla, tomaat, ketchup, rode
ui en speciale mayonaise geserveerd met frites

Kipsaté met pindasaus
2 kipspiezen geserveerd met frites

9,95 (+ portie friet 2,95)

10,50

Huisgemaakte cheeseburger

Kindermenu

9,95 (+ portie friet 2,95)

5,95

100% rundvlees burger oversmolten met kaas
met mayo, ketchup, ijsbergsla en tomaat

Frietjes met een frikandel of Bourgondiër
vleeskroket, appelmoes en mayonaise

‘D’n Mertburger’

100% rundvlees burger met kaas, knapperige
bacon, sla, tomaat, ui en mertsaus

10,50 (+ portie friet 2,95)

Kroketten met frites of brood
2 Bourgondiër of halal vleeskroketten met
mosterd en frites of brood

9,95

Schnitzel met ui, spekjes en
champignons

Varkensschnitzel gepaneerd, geserveerd met
gemengde sla en frites

10,50

Pasteitje
Bladerdeeg pasteibakje met rijk gevulde
kippenragout met champignons en frites

6,95 (+ portie friet 2,95)

Heeft u een allergie? Laat het ons
weten!

