Menukaart Brasserie De Witte
Soepen
Soep van de dag

Voorgerechten
5,25

seizoensgebonden

Franse uiensoep

5,75

gegratineerd met Parmezaanse kaas

Limburgse mosterdsoep

Frans stokbrood

5,95

met 3 huisgemaakte dips

Fijne zult (huidvleis)

6,95

met roggebrood (zwartbroeëd) en mosterd

5,75

Salade ‘De Witte’

met gebakken spekjes

seizoensgebonden

Alle soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Bruschetta (4 stuks)

6,95
8,95

met tomaat of gedroogde ham

Maaltijdsalades
Kipsalade

Scampi in knoflookolie
11,95

met gegrilde kip, spek en champignons

Klassieke salade Niçoise
Oosterse salade

met rucola sla, pijnboompitten en Parmazaanse kaas

13,95
13,95

met gewokte, malse ossenhaaspuntjes

Vegetarische salade

Carpaccio
Bourgondische bitterballen (6 stuks)
Krokante garnalen

met brie, geitenkaas en gebakken camembert

Lunchgerechten

Hoofdgerechten

12,95

8,95

met brie of droge Italiaanse ham

Sandwich eiersalade

8,95
8,95
4,95
8,95

8,95
9,95
9,95

met brood en mosterd

12,95

Rode mulletjes

19,95

Kogelbiefstuk

19,95

Tagliatelle met oesterzwammen

14,95

Pasta ‘Di Bartolomei’

19,95

Fettuccine con gamberoni

19,95

lintpasta met gamba’s in een pastis roomsaus

10,95

met remoulade saus, verse friet en sla

Bourgondische croquetten

Schotse Hooglander-Burger

vlinderpasta met zalmfilet en verse groente

met brood en verse sla

Gebakken kibbeling

14,95

met prei-botersaus

met ham of spek en Parmezaanse kaas

Stoofpotje van kip

Sateh ajam (3 stokjes)

met champignons, kruidenboter en verse friet

met zalm, tomaat en roomkaas

Boerenuitsmijter

14,95

met tomaat en courgette en gebakken krieltjes

8,95

met droge Italiaanse ham, tomaat en geitenkaas

Panini Zalm

Pasta prosciutto

met aardappelsalade en verse friet

met gegrilde kip, pesto en mozzarella

Panini Ham

23,95

met brood of verse friet, atjar en kroepoek

met dubbel kaas of ham/kaas en ketchup

Panini Kip

Gegrilde entrecote steak

met coppa di pappa, ui, courgette en champignons

met kruidenkaas, tomaat, komkommer en ei

Tosti

14,95

rundvlees van Schotse Hooglanders van Slagerij Hamans

met kappertjes en rode ui

Clubsandwich zalm

Zuurvlees (zoorvleis)

6,95
5,95

met hutspot

6,95

met bieslook en een Oosters tintje

Sandwich tonijnsalade

5,95
6,95

met chilisaus

Calamaris met knoflook-citroensaus
Gefrituurde uienringen met aioli dip

Ciabatta

8,95
10,95

‘De Witte’ kip

12,95

met verse friet, appelmoes of salade en mayonaise

8,95

Doradefilet in dille-mosterdsaus

21,95

met spinazie en gebakken krieltjes

Voor de kleintjes
keuze uit: gegrilde kip, mini hamburger of pasta

6,95

