
 
 

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 kop 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 

 
TOETJE: 

Een heerlijke plak ijs in twee smaken: 

Omelet Siberienne, geflambeert vanille ijs  

of  

Cassata, zoet chipolata ijs 

 

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 

 
TOETJE: 

Een heerlijke plak ijs in twee smaken: 

Omelet Siberienne, geflambeert vanille ijs  

of  

Cassata, zoet chipolata ijs 

 

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. 



 
Onze BrasBorrels  

 

 

 

 

 

Luxe snacks   6 stuks per persoon    10,- 

 

o Bruschetta rosbief met truffelmayo en gefrituurde knoflook 

o Rundvlees bitterbal met mosterdmayonaise 

o Blini met ambachtelijk gerookte zalm en crème fraîche 

o Plakjes ossenworst van Canter met piccalillysaus 

o Plakjes salami Milanese 

o Puntje Taleggio kaas 

 

 

Vega snacks   6 stuks per persoon   9,- 

 

o Huisgeroosterde ongezouten luxe notenmix 

o Arancini, ‘n Italiaanse bitterbal met mozzarella en risotto 

o Bruschetta tomaat met buffelmozzarella en pesto 

o Blokjes Italiaanse kaas 

o Huisgemarineerde olijven 

o Een kaassouffleetje 

 

 

 

Bras Bittergarnituur   18 stuks mix  13,- 
 

 Rundvlees bitterbal met mosterdmayonaise 

 Crispy onion rings 

 Een kaassouffleetje    

 
 
 
 

 

NB; De consumpties (fris, bier en wijn etc.) kunnen het best op nacalculatie. 

Uit ervaring weten we dat dit beter uit komt qua budget. 


