WARME DRANKEN EN
GEBAK
Onze warme dranken,
koffie specials en gebak zijn
te vinden op onze
koffiekaart.

Welkom bij Brasserie D'n Mert
Waar u in ontspannen sfeer kunt
bijkomen en alle nieuwe opgedane
iedeën rustig kunt overdenken. Wij
serveren u graag een heerlijke soep of
een lekker worstenbroodje met een
kopje koffie.
Of geniet van een van onze gezonde
salades met een verse jus d'orange!
Wij wensen u een heerlijk verblijf.

Heeft u allergieën?
Meld dit dan bij een van onze
medewerkers

ALCOHOLISCHE
DRANKEN
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé
Rode wijn

Onze bieren kunt u vinden
op onze aparte bierkaart!

KOUDE DRANKEN
Pepsi Cola
Pepsi Light
Pepsi Max
Sisi Orange
Royal Club Cassis
7-Up
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Mineraalwater rood
Mineraalwater blauw
Rivella
Appelsap
Royal Club bitterlemon
Royal Club tonic
Chocomel
Fristi
Melk
Verse jus d'orange
Ranja
Heeft u allergieën?
Meld dit dan bij een van onze
medewerkers
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WRAPS

KOUDE BROODJES
Broodje gezond
Met roomkaas, ham, kaas,
komkommer, ei, tomaat en
gemengde salade

6,95

Broodje tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade
met ei en rucola

7,95

Broodje carpaccio
Met Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes,
truffelmayonaise en rucola

9,95

Broodje gerookte zalm
Met rucola, rode ui,
pijnboompitjes, roomkaas en
honing-mosterd dressing

9,95

Broodje Brie 'Deluxe"
Met walnoten, peer, rucola en
honing

7,95

Wrap gerookte zalm
Met roomkaas, rucola, rode
ui, pijnboompitjes en honingmosterd dressing

9,50

Wrap carpaccio
Met truffelmayonaise, rucola,
Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes

9,50

Wrap met warme pulled
pork
Langzaam gegaarde en
gerookte procureur met
ijsbergsla, ui en Jack Daniels
whiskey-maple saus

9,50

Wrap met warme pulled
chicken
Langzaam gegaarde en
geplukte kip met
komkommer, ui, ijsbergsla,
rode peper en BBQ-saus

9,50

WARME BROODJES

SOEPEN
Tomatensoep met ballen

5,50

Dagsoep
Vraag onze medewerkers

5,50

12-UURTJE
12-Uurtje Ham en kaas
Kleine kop soep, 1 snee brood
met kroket en 1 snee brood
met kaas en/of ham

12,50

12-Uurtje Tonijnsalade
Kleine kop soep, 1 snee brood
met kroket en 1 snee brood
met tonijnsalade

12,50

Heeft u allergieën?
Meld dit dan bij een van onze
medewerkers

Broodje pulled pork
Langzaam gegaarde en
gerookte prcureur met ijsberg
sla, ui en Jack Daniels
whishkey-maple saus

9,95

Broodje pulled chicken
Langzaam gegaarde en
geplukte kip met
komkommer, ui, ijsbergsla,
rode peper en BBQ saus

9,95

Broodje Chicken Caesar
Gemarineerde kipreepjes, ui,
champignons, ijsbergsla,
tomaat en caesar dressing

9,95

Foccacia brie
Met peer, rucola en walnoten
afgemaakt met een beetje
honing

9,95

Foccacia Hawaï
Overbakken met, kaas en
ananas

9,95

TOSTI'S
Tosti ham-kaas
3 sneetjes bruinbrood met
ham en kaas

4,95

Tosti Hawaï
3 sneetjes bruinbrood met
ananas, ham en kaas

5,50

Tosti Tomaat
3 sneetjes bruinbrood met
kaas en/of ham en tomaat

5,50

Kindertosti Ham/kaas
2 sneetjes witbrood met ham
en/of kaas speciaal voor onze
kleine gasten
Kindertosti Hawaï
2 sneetjes witbrood met
ananas, ham en/of kaas
speciaal voor onze kleine
gasten

BORRELGARNITUUR
Partymix
8 stuks
16 stuks

5,25
9,95

Bitterballen
8 stuks
16 stuks

5,25
9,95

Mini frikandellen
8 stuks
16 stuks

Alle borrelgarnituren worden
geserveerd met een saus naar keuze

5,25
9,95

Worstenbroodjes 2,75
Van onze warme bakker!

3,50

3,50

MAALTIJDSALADES
Salade brie
Gemengde salade* met
kruidendressing, brie,
walnoten en honing

9,95

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

9,95

*De gemengde salade
bestaat uit: ijsbergsla.
gemengde sla en rucola

MAALTIJDSALADES
Salade Caesar
Gemengde salade* met
kipreepjes, ui, champignons
en caesar dressing
Salade gerookte zalm
Gemengde salade* met
kruidendressing, gerookte
zalm, pijnboompitten, ui en
honing-mosterd dressing
Salade carpaccio
Gemengde salade* met
kruidendressing,
Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en
truffelmayonaise

Alle borrelgarnituren worden
geserveerd met een saus naar keuze

10,50

11,50

11,50

Onze salades worden standaard
geserveerd met stokbrood en
kruidenboter

WARME SCHOTELS
Kroketten met frietof brood
2 Bourgondiër of halal
vleeskroketten met mosterd
en brood of friet
Schnitzel met ui, spekjes en
champignons
Gepaneerde varkensschnitzel
met gemengde sla en friet
Pasteitje
Bladerdeeg pasteibakje rijk
gevuld met kippenragout en
champignons
(+ portie friet 3,00)
Kipsaté met pindasaus
2 kipspiezen geserveerd met
friet

WARME SCHOTELS
Huisgemaakte hamburger
100% Rundvleesburger met
sla, tomaat, ketchup, rode ui
en speciale mayonaise
(+ portie friet 3,00)

10,95

Huisgemaakte cheeseburger
100% Rundvleesburger met
oversmolten kaas, mayo,
ketchup, rode ui en tomaat en
ijsbergsla
(+ portie friet 3,00)

10,95

'D'n Mertburger"
100% Rundvleesburger met
kaas, knapperige bacon, sla,
tomaat, rode ui en Mertsaus
(+ portie friet 3,00)

11,50

Heeft u allergieën?
Meld dit dan bij een van onze
medewerkers

Kindermenu
Friet met frikandel of
Bourgondiër vleeskroket,
appelmoes en mayo

9,95

12,50

7,25

11,50

5,95

IF YOU
CAN'T
STOP
THINKING
ABOUT
IT...
BUY IT!
Tot ziens!

