
KOFFIE
Cappuccino met havermelk   3 25

Appeltaart met amandelen          4 50

BrasBites gebakje in 2 smaken: limoen of tiramisu   3 95 
 zonder suiker en glutenvrij

ONTBIJT 
Kellogg´s Cornflakes met havermelk van Oatley      4 50 

Tosti Elvis  4
 z’n lievelings snack! Pindakaas en banaan

BROOD
Brasplak Primo twee Rendang kroketten met vegan aioli    9
Worstenbroodje warm uit de oven      4

Bras Bagel       8
 vegan zalm, sla en komkommer

LEKKER
  half normaal

Rosso di Soprano 3 75 7 
 soep van tomaat en gegrilde paprika

Thaise Kokossoep van de Soepfabriek, met brood           8   
Jackie O’  10 
 dikke friet met stoof van jackfruit en vegan mayo

Special Vegan Pizze  9
 paprikasaus, gegrilde groenten, rucola en vegan kaas 

No Boring BrasBurger  12
  een falafelburger met gegrilde paprika, vegan kaas,  

vegan aioli én friet met vegan mayo

SNACKS
Portie Bitterballen van Oma Bobs  7                  
 6 stuks, met een tipje vegan mayo

Chips Bolognese met vegan aioli dip       3

WIJN & BUBBELS
    half normaal

Moët et Chandon Brut  30 60

Vinada Sparkling Rosé           6 55

 met slechts 21 calorieën (flesje)

Wine by Nature wit  21 
 organic Sauvignon blanc uit Spanje

Wine by Nature rood    21 
 organic Tempranillo uit Spanje

Chianti Classico Carpineto  16 35  
 Sangiovese en Canaiolo, krachtig en fluwelig

DESSERT
Wereldberoemd: Oreo koekjes  2  
   4 stuks, met een heerlijke vanille crèmevulling 

Ben & Jerry's Fudge brownie met een reep Tony Chocolonely 6

Bailey's Almande  6 50

 al het goede van Bailey's van amandelmelk 
 lekker bij de koffie!

SOEP & SALADE
    half normaal

Rosso di Soprano  4 7
 soep van tomaat en gegrilde paprika, crème fraîche

Less is Moor  - 10
  heerlijke AntiPasti van zalm, kip, rosbief en 
 buffelmozzarella met tomaat, geserveerd met toast 

Salade Verdura 9 14 
 geitenkaas, gegrilde groente, rucola en amandel

Caesar Salad, The Original! 10 16
 kip, ei, ui, Parmezaanse kaas en Coppa di Parma 
 • met gerookte zalm ipv. kip     11  17

JANSEN'S CLASSICS
Bistecca Tagliata 11 20
 malse biologische kogelbiefstuk in plakjes met  
 een heerlijke citroenpasta en Parmezaanse kaas

Sexy Steak Tartare met toast     10 18
 • met friet + 1 euro                                          
 • met Italiaanse Kaviaar `on top´ + 10 euro 

Pollo Fava 10 19 
  kipfilet gepaneerd in Parmezaanse kaas met  

tuinbonen en een krieltje 

Steak Bearnaise        - 21
 biologische kogelbiefstuk met haricots verts en friet

Salmone Mattone 11  20
 zalm in dragonsaus met citroenrisotto en courgette

Jansens BrasBurger      8 15 
 rosé lamsburger, Italiaanse kaas, truffelsaus, 
 Coppa di Parma, rode ui, tomaat en friet & mayo

Spaghetti di Papà 9 14
 romige citroensaus en Parmezaanse kaas

Ravioli Ricardo  10 16
 open ravioli, courgette, geitenkaas en walnoot

KOTERMENU
BrasBurgertje de Luxe  8 
 een kleine hamburger met friet & mayo                  
Bordje Bambino friet met appelmoes  5 

Pizza Picasso Patat  8
 3 kleine pizza’s met tomaat, kaas en dikke friet

Pancakes met suikerstroop en roomboter  7 
   met banaan en kaneel  8 

Potje Nutella lekker voor bij de pancakes   1

BrasBammetjes 2 stuks, met pindakaas, jam of nutella 4  

Vers fruit een appel of banaan  1

EEN EI HOORT ERBIJ
Egg Benedict 2 gepocheerde eieren, saus Hollandaise  6
 • met Coppa di Parma  7
 • met gerookte zalm  9

Zacht gekookt eitje met soldaatjes              3

Omelet Bada Bing truffel, Parmezaan en toast  10

Uitsmijter Scarface met 3 dooiers, rosbief op toast 10

Kater Ontbijt                            10 
 ´n pannetje met 2 eitjes, tomaat, paprika en toast

HOLLANDS VLOERKADETJE
Broodje Ossenworst met piccalillysaus  7

Broodje ei met roomboter en zout  3

Jong belegen Kaas ’n simpele klassieker  4

Kip Croquette met kerriemayonaise  5

Broodje Half Om pekelvlees en lever  6

Pastrami met basilicummayonaise  6 

Broodje Bal gehakt recept van Jonnie Boer  7

DE BRASPLAK 
Geroosterd desembrood

Dé Brasplak  9 
 rosbief, truffelmayonaise en gefrituurde knoflook

The Godmother   8 95

 hummus, geitenkaas, appel, gegrilde paprika en rucola

Tonijnsalade huisgemaakt, kappertjes en ui  9 25

Beau Corleone  8 75

 buffelmozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto

LUNCHTIP
Brasbord ook lekker voor bij de borrel, voor 2 personen 15 50 
  • tonijnsalade, rosbief, Manchego kaas 
 • augurkjes van Kesbeke, huisgemarineerde olijven 
 • toast & dip en groene salade

Italiaans 12-uurtje  12 50 
  • soepje van tomaat en gegrilde paprika 

• bruschetta tonijnsalade, een gebakken eitje met brood 
•  ́n kip croquette met toast en huisgemaakte kerriemayo

BROOD EN MEER...
Roomboter Croissant uit de oven, met jam en boter 4

Brood met dips pesto en basilicummayonaise  5
 
Kellogg´s Cornflakes met melk  4 

Yoghurt met appel, banaan en granola  6 
Pancakes met suikerstroop en roomboter    7
   met banaan en kaneel   8
Kip Croquette  8 
 2 kip kroketten met kerriemayonaise en 2 sneden brood

Bal van Jonnie met jus en dip        6

Bal van Jonnie met friet en piccalillysaus  9 

Gerookte zalm op een bordje                 9 
 met toast, citroen en huisgemaakte dressing

New York Bagel met ambachtelijk gerookte zalm  9

Tosti Tuna tonijn, kaas, tomaat en rode ui  7

Tosti Toscane  6 
 Coppa di Parma, buffelmozzarella en huisgemaakte pesto

Tosti Elvis   4
 z'n lievelings snack! Pindakaas en banaan 

Club Sandwich da Natalia  7
 kaas, pastrami, tomaat, rucola en basilicummayonaise
 ook vegetarisch verkrijgbaar                                        7

PIZZETTA 
Lauwwarm & crispy bodem

Pizze Sophia  9 
 paprikasaus, gegrilde groenten, geitenkaas en rucola

Pizze Salmone  12 
  gerookte zalm, crème fraîche, pesto en rucola

GROENTE EN FRIET
 
Dikke friet  4 50
 met romige mayonaise van Heinz

Truffel Friet  6
 met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Groene salade  4 50

 met cherry tomaatjes, komkommer en pesto

Gegrilde groente  5 50

 diverse gegrilde groenten van het seizoen

Schaaltje verse Haricot Verts  4 50        

Crudités   5 50
 verschillende rauwe groenten met hummus 

Stapeltjes komkommer  4
 biologisch, vers en fris

LUXE SNACKS
Italian Caviar super kwaliteit!  18 50

 met 4 blini’s en crème fraîche 
 
Blini’s met ambachtelijk gerookte zalm  8
 en dat proef je, per vier met heerlijke crème fraîche

SNACKS
Tipje Edamame bonen          3 
Anti pasti   12  
 Coppa di Parma, pastrami, venkelworst, salami Milano  
 en Italiaanse kaas, voor 2 personen  

Bruschetta per stuk  3
 • pastrami met mosterdolie en kappertjes
 • tonijnsalade met kappertjes en citroen
 • hummus en gegrilde groente
 • tomaat, buffelmozzarella, olijfolie en pesto

Crudités    6
 verschillende rauwe groenten met hummus 
Paté Sardines  5
 in een blikje met toast en citroen 

Formaggio  13
 een bordje voor 2 personen met heerlijke kazen

Portie ossenworst met piccalillysaus  7

Portie olijven huisgemarineerd  4  

Tipje huisgeroosterde luxe noten   4 

Pringles chips the Original of Sour cream & Onion  3

SNACKS WARM 
Arancini’s Sicilië 6 stuks  7
 Italiaanse bitterbal met risotto, paddenstoel en mozzarella

De lekkerste bitterbal van Zwolle 6 stuks  7
 u kunt de arancini of de bitterbal ook per stuk bestellen

Pizza Picasso  5 
 4 kleine pizza’s met tomaat en kaas

Het Bras Bittergarnituur    13 
 bitterballen, kaassoufflés en vlammetjes, 18 stuks

’n Kip Croquette met kerriemayonaise en citroen  4                          
Truffel Friet Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 6

De keuken is elke dag open van 
10 tot 10 en dan is de gehele kaart 

voor u beschikbaar. 

We hebben gekozen voor eerlijk en
goed eten. Inhoud boven vorm, lekker simpel

eten met een Italiaanse invloed.
Veel gerechten zijn ook als halve porties te

bestellen, als voorgerecht of hapje bij de borrel.

Of u komt om te werken met een kopje
koffie erbij, zomaar een toetje te eten,

uitgebreid te lunchen, dineren of ontbijten,
een borrel met collega’s,
het kan de hele dag door.

Alle gerechten kunnen bovendien ook als
‘takeaway’ ingepakt worden. 

BrasserieJansen,
Alles wat het leven leuker maakt!

“EET WANNEER 
JE ER ZIN IN HEBT” 

Dat is het motto bij BrasserieJansen

VIVA LAS VEGAN 
Onze vegan specials

Het terras wordt mede mogelijk gemaakt door:
Voor uw trouwe  
viervoeter hebben wij een  
speciaal hondenmenu

Al onze biologische koffies kunnen  
natuurlijk ook met havermelk: 0,25 extra  


