MENUKAART

WELKOM BIJ
B R AS S E R I E E &D

BRASSERIE E&D

BRA SSE RIE E &D

B O U R G O N D I S C H & B O L S WA R D
Gezellig en een tikkeltje Bourgondisch.
Ons handelsmerk? Puur, (h)eerlijk en vers!
Met de wisselingen van het seizoen passen we dan ook
een aantal keer per jaar onze menukaart aan.

“De geest verrijkt
als hij ontvangt...

Genieten in Bolsward.
Uw gastheer en gastvrouw heten u van harte welkom.

het hart als het geeft”

Edwin & Angelique

SEIZOEN & VERS
Onze menukaart is de basis van
wat we onze gasten bieden.
Naast deze menukaart serveren we
vanuit onze open keuken namelijk
dagelijks een wisselend 3-gangen
(proeverij)menu. Daarnaast wordt
dagelijks “vis van de dag” en
“soep van de dag” geserveerd.
Jongemastraat 19
Zo kunnen we u van ieder seizoen

8701 JA Bolsward

het beste laten proeven.

t. (0515) 576406

brasserie-ed.nl
“We hebben niet alleen
genoten van de schitterende
maaltijden, maar eveneens de
manier waarop en de liefde
waarmee jullie het vak uitoefenen.”
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Heeft u een voedselallergie of –intolerantie, dan kunt u dat aangeven bij onze collega’s.
We overleggen graag met u de mogelijkheden.
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BRAS S ERI E E& D

PROEVERIJ &
VERWENNERIJ
PROEVERIJ MENU
Een 3-gangen diner om samen lekker “van alles wat” te eten.
Om te beginnen een grote plank vol met verschillende, kleine voorgerechtjes.

BRA SSE RIE E &D

SOEP

& SMEERSELS

Bij het hoofdgerecht keuze tussen een duet van ossenhaas & varkenshaas
óf zalmfilet & zeebaarsfilet - met garnituren - en
nagenieten van een proeverij van verschillende nagerechten.
(v.a. 2 p.) 39,5 p.p.

Huisgemaakte soep van tomaat
met fijne groenten | basilicum | room
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Maak uzelf blij met een proeverij.
Of kies voor een van de andere lekkere voorgerechten.
Helemaal lekker.

Soep van de dag
Wij informeren u graag over de soep van de dag
7

OM MEE TE BEGINNEN
Knoflookbrood uit de oven
6

Onze soep wordt geserveerd
met stokbrood en heerlijke smeersels.

Broodplank met diverse soorten brood en huisgemaakte smeersels
7
Versgemaakte bruschetta’s met huisgemaakte pesto | tomaat en parmezaan
7
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BRAS S ERI E E& D

BRA SSE RIE E &D

Caprese
tomaatjes | mozzarella | pesto | geroosterde pijnboompitjes
besprenkeld met knoflookolie | verse basilicum
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Rundercarpaccio
van ossenhaas met pesto en truffelmayonaise
rode ui | nootjes | rucola | parmezaan
11

Ghandaham

PROEVEN
& VERTOEVEN

met pareltjes van meloen | sla | nootjes | balsamicodressing
11,5

Steak tartaar
met kappertjes | sjalot | tabasco | worcestersaus | rauwe eidooier
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Paletje van gerookte vis
zalm | paling | makreel | sla | dressing | whiskeycocktailsaus
9,75

Garnalencocktail de “Classic”

Salades

met sla | whiskeycocktailsaus | rode ui | ei
12,5

Gamba’s
(gepeld) bereid in knoflookolie | wakame | wasabi | vers afgebakken brood
13,5

Salade op oosterse wijze
met ossehaaspuntjes | shii-take | sla | ui | paprika
17

Huisgemaakte sashimi van tonijn
met wakame | sojasaus | wasabi
14

Proeverij (vanaf 2 personen)
Onze proeverij is een grote plank met verschillende kleine voorgerechtjes
Lekker voor bij de borrel of als kleine maaltijd.

Vegetarische maaltijdsalade
met kaas | noten | huisgemaakte uiencompote
14

Afhankelijk van wat we in huis hebben bestaat de proeverij uit:
o.a. gerookte zalm | paling | makreel | garnaaltjes of gamba’s of sashimi van tonijn |
ossenworst | turfgerookte worst | prosciutto of ghandaham en rundercarpaccio.
17,5 p.p.
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BRAS S ERI E E& D

KLASSIEKERS

& MEESTERS

Wij serveren uw hoofdgerecht met warme en koude garnituren.

BRA SSE RIE E &D

V I S & VA N G S T
Zalmfilet
Zeebaarsfilet
Kabeljauwfilet met coquilles
Sliptong
(hele) Zeetong à la meunière
(hele) Dorade op mediterraanse wijze

Klassieke Brasserie vleesgerechten

dagprijs

met een hedendaagse finishing touch

Varkenshaas
met gebakken paddenstoelen | brie | kalfsjus
22,5

PA S TA & V E G E TA R I S C H

Kalfsentrecôte

Tagliatelle

met gepofte sjalotjes | café de Paris
22,5

met roomsaus | paddestoelen | knoflookolie | parmezaan
17,5

Ossenhaas | dikke biefstuk van de haas

Friese kaasfondue met dipsels

[Frysk dikbil fan de lokale slachter]
met pepersaus, truffeljus of café de Paris
normaal 26,5
groot 30,5

19,5
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Aardappelrösti
met ei | spinazie | parmezaan
20,5
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BRAS S ERI E E& D

V O O R S C H AT J E S
& BOEVEN
Kroket, frikandel of kipnuggets
met frites en saus

BRA SSE RIE E &D

DESSERT
& KOFFIE

Warm appelgebak met ijs en room

6,5
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Flensjes met zoet beleg

Crèpe Suzette

7

7,5

Gegrilde runderburger
met frites en saus

Vanille bourbon ijs met advocaat en room

7,5

Gebakken zalmfilet
met frites, saus en warme groentes
9,5

Biefstukje
met frites, saus en warme groentes
10,5

1 bol 5,75
2 bollen 7,75

Dame blanche
8,75

Warm chocoladetaartje met ijs en room
9,25

Sorbet du Ed (fantasie van de kok)
9,5

Kaasplankje bijzondere kaasjes uit binnen- en buitenland
10,75

kindermenu
Klein kopje tomatensoep
Gebakken visje
of een biefstukje
met frites, warme groentes
én een kinderijsje
14,5

KUNNEN WE U NOG BLIJ MAKEN
MET EEN BAKJE KOFFIE OF THEE?
Koffie met zoete lekkernijen, slagroom en een likeurtje naar keuze
8,5

Irish coffee, French coffee, Spanish coffee, Italian coffee
of een Boalserter bakje
7,75
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BRA SSER I E E& D

GENOTEN & GENIETEN
Lekker genoten? Dan hopen we u de volgende keer weer te zien.
Met nieuwe gerechten & specialiteiten en een menukaart
die zich aanpast aan het seizoen is er altijd wat te genieten.
We zien u graag weer bij Eten & Drinken.

