
 
 

BrasLunch 
 

 
 
 

ROSSO DI SOPRANO 
Kopje soep van tomaat en gegrilde paprika 

 
BROOD OP SCHALEN 

Onze BrasPlak belegd met: 
- Rosbief, truffelmayonaise en gefrituurde knoflook 

- Humus, gegrilde groenten met paprikatapenade 
- Huisgemaakte tonijnsalade met citroen en kappertjes 

 
Vloerkadetje met jong belegen kaas en rucola 

 
KANNEN WATER, MELK, JUS D’ORANGE 

EN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE 
 

18,00 Per persoon 
 

PS Graag 1 dag van tevoren het exacte aantal  
personen doorgeven, anders zijn wij helaas genoodzaakt 9 euro  

per gemiste persoon in rekening te brengen. 



 

 
 

Vario menu 3 gangen 
een selectie van onze kaart gepresenteerd op grote schalen 

26,00 per persoon 
 

VOORAF: 
Selectie van verschillende bruschetta’s 

 
 

HOOFDGERECHT: 
 

Pollo Clemenza 
kipfilet gepaneerd in Parmezaanse kaas met 

risotto pomodori en Coppa di Parma 
 

Salmone Pesto 
gebakken zalm met heerlijke citroenpasta en  

Parmezaanse kaas 
 

Open Ravioli 
geroosterde courgette, zachte geitenkaas, 

walnoten en rucola 
 

erbij dikke frieten met romige mayonaise 
 

NA: 
 

Heerlijk bakje ijs in de smaken: 
Toblerone, Oreo, Milka of Daim 

 
óf 

een kop koffie met een Tartufo bonbon van de Librije 
 

 
PS Graag 1 dag van tevoren het exacte aantal personen 

doorgeven, anders zijn wij helaas genoodzaakt 15 euro per 
gemiste persoon in rekening te brengen. 

 



 
 

Vario menu 4 gangen 
een selectie van onze kaart gepresenteerd op grote schalen 

30,00 per persoon 
 

VOORAF: 
Selectie van verschillende bruschetta’s 

 
TUSSENGERECHT: 

 
Caesar salad met kip 

en  
Salade Verdura met geitenkaas en gegrilde groente 

 
HOOFDGERECHT: 

 
Pollo Clemenza 

kipfilet gepaneerd in Parmezaanse kaas met 
risotto pomodori en Coppa di Parma 

 
Salmone Pesto 

gebakken zalm met heerlijke citroenpasta en  
Parmezaanse kaas 

 
Open Ravioli 

geroosterde courgette, zachte geitenkaas, 
walnoten en rucola 

 
erbij dikke frieten met romige mayonaise 

 
NA: 

 
Heerlijk bakje ijs in de smaken: 
Toblerone, Oreo, Milka of Daim 

 
óf 

een kop koffie met een Tartufo bonbon van de Librije 
 

PS Graag 1 dag van tevoren het exacte aantal personen 
doorgeven, anders zijn wij helaas genoodzaakt 15 euro per 

gemiste persoon in rekening te brengen. 


