Voorgerechten
Taartje van avocado en gepocheerd ei (kan ook )
briochebrood, avocado, gepocheerd ei, truffelmayonaise (zalm +€2,50)
Runder carpaccio
pesto, zongedroogde cherry tomaatjes en broad beans
Salade geitenkaas
licht gekarameliseerde buchette Soignon en div. ingrediënten
Vitello Tonato
dungesneden kalfsvlees, tonijnmayonaise,
Naanbrood met warm kalfsvlees
humus, olijven, tomaten, courgette en mozzarella

10,50
10,00
12,50
12,50
8,00

Laat u verrassen door Martin en zijn keukenteam!
Het verrassingsmenu bestaat uit gerechten die niet voorkomen op de kaart, maar die speciaal
voor het verrassingsmenu zijn bereid. Wel kunnen er elementen in zitten die op de huidige kaart
voorkomen.
U kunt kiezen voor een 3-gangen menu €33,50 p.p. of 4-gangen menu €39,50 p.p

Hoofdgerechten
Hamburger de Grost
Black Angus, Beemsterkaas, gegrilde bacon en salade
Gebakkken Noordzee schol met coquille
citroenverberne dressing
Gevuld polentabakje
met bietenhumus en gnocchi
Bouillabaisse
met rouille en landbrood
Wiener Art schnitzel
keuze uit sla of groenten
Black Angus flat iron steak (±250 gr)
steak met knoflook/kruidensaus
Redveal kalfshaas
rosé kalfsvlees met salie/tomatensaus

19,00
21,00
19,00
17,00
18,00
24,00
26,00

Hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, frieten en huisgemaakte mayonaise.
(Tenzij anders vermeld).
Wilt u extra groenten? Bestel het vooraf voor € 3,00 per persoon.
Mocht u extra frieten willen, kunt u deze bijbestellen voor € 3,00 per portie.

Nagerechten
Gegratineerde vijgen
met amandel en sorbet van champagne/perzik
Dame Blanche 2.0
vanilleparfaitbol, chocoladesaus, huisgemaakte chocolade bros en amandelcrunch
Kardemon Crème Brûlée
met compôte van geel fruit
Coupe Romanoff
Zachte romige hangop met aardbeien
Warm appeltaartje van Miss. Applepie
met warme vanillesaus
Vanille ijs 1, 2 of 3 bollen
slagroom + €0,60
chocoladesaus + €1,00
advocaat + €1,00

8,00
9,50
8,00
7,50
6,50

v.a. 2,35

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
Weet u dat u bij ons ook uw feestje kunt vieren?
Vraag naar de mogelijkheden.

Speciale koffie
Dutch coffee (Ketel 1 Matuur)
Irish coffee (Jameson)
French coffee (Grand Marnier of Cointreau)
Italian coffee (Amaretto)
Spanish coffee (Tia Maria of Liquor 43)
Kiss of Fire (Tia Maria en Cointreau)

U kunt ons vinden op www.brasseriedegrost.nl
Brasserie de Grost
brasseriedegrost

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

