
Brasserie 
de Hagehorst
Genieten met een grote G!

Menukaart

Voorgerechten
+ brood

Hoofdgerechten
+ rauwkost salade

Dessert
heerlijkheden na de maaltijd

Brioche bolletjes    tapenade 
 crème fraiche  marmelade

4,95

Asperge salade met gerookte zalm 11,95

Carpaccio  rucola  truffel  pijnboompit 
 Parmezaanse kaas

 11,95

Gebonden Tomatensoep 5,75

Soep van de dag 5,75

Asperges    kriel aardappel  ei 
 peterselie  boter

 16,50

 met beenham  3,50

 met gerookte zalm  4,50

Boeren schnitzel   aardappels 
 spek  champignons

 15,75 

Biefstuk  aardappel in schil  kruidenboter  21,50

600 gr. Spareribs   oerfriet  18,95 

Ravioli     gevuld met ricotta en spinazie 
 citroensaus

 16,50 

Nasi   kipsaté  satésaus  15,75

Cheesecake   3,75

Dessert Proeverij   selectie van 4 heerlijke 
mini desserts

 6,95 

Kinderijs beker  vanille roomijs
 aardbeiensorbet  slagroom

 4,95

 = Vegetarisch of mogelijk.
Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart.
Gerechten met een * kunnen ook afgehaald worden.

Voor de kids

Kinder tomatensoep  3,75 

Disco Pannenkoek    versiersels  
 stroop  poedersuiker

5,95

Smulbox   frietjes  kipnugget 
 frikandel  bitterbal  Caprisun 
 verrassing

 6,95

Smulbox   frietjes  kibbeling 
 Caprisun  verrassing

 7,95
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