BriJo menukaart
Geert en Kristof
heten u welkom
frisdranken | bieren | aperitieven | warme dranken | sterke dranken
wafels | zoetebekjes | milkshakes | ijs
pasta | salades | kindergerechten
tot 16u30:
belegde broodjes | Snacks & kleine gerechten | eiergerechten | pannenkoeken
vanaf 16u30 (behalve zat & zon):
voorgerechten | vleesgerechten | visgerechten

Frisdranken
Chaudfontaine plat/bruis
Chaudfontaine plat/bruis (fles: 1l)
Coca-colo
Coca-cola light
Coca-cola zero
Fanta
Sprite
Fuze tea Sparkling
Fuze tea Green mango-kamille
Fuze tea Black tea perzik
Nordic Mist Bitter Lemon
Nordic Mist Ginger Ale
Nordic Mist Tonic
Nordic Mist Agrumes
Minute Maid sinaasappelsap
Minute Maid appelsap
Minute Maid pompelmoessap
Appeltiser
Cécémel
Fristi

Bieren
Jupiler
Jupiler na
Palm
Kriek (Lindemans)
Hoegaarden
Leffe blond
Leffe bruin
Duvel
Vedette
Karmeliet
La chouffe
Mc chouffe
Westmalle dubbel
Westmalle tripel

Aperitieven
Porto wit
Porto rood
Martini wit
Martini rood
Cava (Masia de la luz)0
Hendrinckx gin
geserveerd met Nordic mist tonic

Bombay gin
geserveerd met Nordic mist tonic

Filliers dry gin pink
geserveerd met Nordic mist tonic

Buss no 509 Elderflower gin
geserveerd met Nordic mist tonic

Aperitief van het huis
Kirr
Kirr Royal
Ricard
Campari

Aperitieven Non alcoholisch
Pissang orange
Cranberry peach
Seedlip Spice 94 gin

Warme dranken:
Thee
Assortiment
munt ,citroen, kamille, rozenbottel, groene, bosvruchten,
earl grey, english breakfast, linde

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

Koffie
Koffie
Koffie groot
Deca
Mokka
Cappuccino melk
Cappuccino slagroom
Koffie verkeerd
Latte macchiatto
Latte macchiatto met een smaakje
Hazelnoot, caramel of speculoos

Irish coffee
met whiskey

Baileys coffee
Hasseltse coffee
met jenever

Italian coffee
met amaretto

French coffee
met cognac of grand marnier of Cointreau

Sterke dranken
Baileys
Amaretto
Grand marnier
Cointreau
Jenever (oude Bols)
Whiskey
Jack Daniels
William lawson
Glenfiddich (12 years)

Cognac
Bisquit0
Remy Martin

Licor 43

Borrelhapjes
Portie bitterballen
Portie kippenboutjes
Portie mini loempia’s
Portie warm gemengd

Belegde broodjes (te verkrijgen tot 16u30)
Wit of meergranen (fitness)
Gezond
Kaas
Hesp
Kaas en hesp
Kip curry
Kip Hawaï
Gebakken kip
Eiersalade
Préparé
Martino

Tonijnsalade

(met saus naar keuze)

Tonijntino
(tonijnsalade,martino-sauzen, ajuin en augurken)

Garnaal-salade
Krab-surimisalade
Gerookte zalm
(rucola en kruidenkaas)

Geitenkaas
(rucola, honing en pijnboompitten)

Brie
(rucola, honing en walnoten)

Serranoham0
(rucola, balsamico, mayonaise en walnoten)

Brie-serranoham0
(rucola, balsamico en walnoten)

Snacks en kleine gerechten (te verkrijgen tot 16u30)
Croque monsieur
Croque madame
Croque Hawaï
Croque geitenkaas
met pijnboompitten, honing en appel

Croque bolognaise
Croque vidée
Croque brie
met honing, appel en tijm

Croque gerookte zalm
met dille, rucola en kruidenkaas

Uitsmijter (3 sneden houthakkersbrood)
Dagsoep
Kaaskroketten (2st)
Kaaskroketten (3st)
Garnaalkroketten (2st)
Garnaalkroketten (3st)
Duo garnaal- & kaaskroket

Supplement frieten / kroketten / puree

Stoofvlees
met aardappelgerecht naar keuze inbegrepen

Vidée
met aardappelgerecht naar keuze inbegrepen

Kipfilet
met saus en aardappelgerecht naar keuze inbegrepen

Vispannetje
met aardappelgerecht naar keuze inbegrepen

Eiergerechten (te verkrijgen tot 16u30)
Omelet natuur
Omelet hesp
Omelet spek
Omelet kaas
Omelet champignons
Boerenomelet
met spekblokjes, champignons, tomaat en ui

Spiegeleitjes (3st)

Pasta’s (doorlopend te verkrijgen)
Spaghetti bolognaise
Macaroni
Tagliatelle met broccoli-kaassaus en amandelschilfers
Lasagne
Pasta pesto
met kippenblokjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Pasta pesto vegie

Salades (doorlopend te verkrijgen)
Geitenkaas (lauwe)
met spek en appel

Kip, ananas en currysaus
BriJo
met spek, kip en scampi

Voorgerechten (te verkrijgen vanaf 16u30 / zat, zon vanaf 11u30)
Dagsoep
Rundscarpaccio
Kaaskroketten (2st)
Garnaalkroketten (2st)
Duo garnaal- & kaaskroket
Scampi’s lookboter (5st)
Scampi’s lookroom (5st)
Scampi’s curry (5st)
Scampi’s BriJo (5st)
licht pikante getomateerde lookroom saus

Vanaf 5 personen vragen wij u vriendelijk de keuze
te beperken tot 4 verschillende gerechten.

Hoofdgerechten
Vleesgerechten (te verkrijgen vanaf 16u30 / zat, zon vanaf 11u30)
Gemarineerde spareribs
Kipfilet
met saus naar keuze inbegrepen

Steak
met saus naar keuze inbegrepen

Tournedos
met saus naar keuze inbegrepen

Steak tartaar
Stoofvlees
Vidée
Kalfsfricassee met fijne groentjes
Bij elk gerecht zijn frieten, kroketten, puree of brood inbegrepen.
Extra saus:0
Champignonroom / gebakken champignons / peperroom /
béarnaise / provencaalse / vleessaus

Woensdag: Steakdag
Donderdag: Gemarineerde spareribs à volonté
Vanaf 5 personen vragen wij u vriendelijk de keuze
te beperken tot 4 verschillende gerechten.

Visgerechten (te verkrijgen vanaf 16u30 / zat, zon vanaf 11u30)
Gegratineerd vispannetje
Zalmfilet
met preisaus

Tongrolletjes gevuld met zalm
met kreeftensaus

Scampi’s lookroom (9st)
Scampi’s lookboter (9st)
Scampi’s curry (9st)
Scampi’s BriJo(9st)
licht pikante getomateerde lookroom saus

Bij elk gerecht zijn frieten, kroketten, puree of brood inbegrepen.

Kindergerechten (doorlopend te verkrijgen)
Frietjes met curryworst
Frietjes met bitterballen
Frietjes met stoofvlees
Frietjes met vidée
Spaghetti bolognaise
Vanaf 5 personen vragen wij u vriendelijk de keuze
te beperken tot 4 verschillende gerechten.

Nagerechten
Pannenkoeken (te verkrijgen tot 16u30)
Kinderpannenkoek
Suiker
Siroop
Confituur
Chocolade
Ijs
Ijs, slagroom en chocolade

Wafels (doorlopend te verkrijgen)
Suiker
Ijs
Chocolade
Ijs en chocolade
Aardbeien (seizoen)

supplement slagroom

Zoetebekjes (doorlopend te verkrijgen)
Appelstrüdel met ijs
Crème brûlée
Tiramisu

Supplement slagroom:

Milkshakes (doorlopend te verkrijgen)
Vanille
Banaan.
Aardbei
Hazelnoot
Speculoos
Chocolade
Mokka
Caramel

Ijs: (doorlopend te verkrijgen)
Kinderijsje
Coupe vanille / mokka / chocolade etc
Varieer drie verschillende smaken naar keuze uit onze ijstoog

Coupe brésilienne
Banana split
Omgekeerde banana split
chocolade ijs met topping van banaan

Dame blanche
Dame noir
chocolade ijs met topping van witte chocolade

Coupe advocaat
Coupe aardbeien (seizoen)
Coupe warme krieken
Coupe rum-rozijnen
Vanille ijs met een topping van rum-rozijnen

Café glacé
vanille ijs overgoten met een sterke shot koffie

Crema catalana

Slagroom / Extra topping
caramel, hazelnoot, aardbei, witte chocolade, chocolade (warm/koud), banaan

