
Z0et En ijs of als na

BROWNIE MET IJS, karamelroomsaus en slagroom | 7,50

APPELPLAATTAART MET IJS, coulis van roodfruit en slagroom | 8,00

LEMON CHEESECAKE MET IJS, coulis van roodfruit en slagroom | 8,50

BRUUT TARTE, oostenrijkse chocoladetaart, rood fruit, ijs, coulis van rood fruit en slagroom | 9,50

CREME BRULEE, vanille ijs en slagroom | 9,00

TIRAMISU, lange vingers, amaretto, koffie, mascarpone en cacao poeder | 9,00

IJSKOFFIE, vanille-ijs, koffie, melk en slagroom | 8,00

BRUTE KOFFIE, koffie, zoete traktatie, slagroom en likeur naar keuze | 9,50

BRUUT IJS, 1 bol witte chocolade ijs, baileys en slagroom | 7,75

DAME NOIR, 3 bollen donkere chocolade ijs, witte chocolade topping en slagroom | 9,00

OLD CAPTAIN, 2 bollen malaga ijs, bruine rum en slagroom | 8,00

KIP, 2 bollen vanille-ijs, advocaat en slagroom | 8,50

BONGIORNO, 1 bol citroen ijs, limoncello en munt | 8,00

SORBET, 3 bollen sorbetijs, aardbeien-siroop en slagroom | 8,00 (XXL: 5 bollen + 4,00)

ROOMIJS, 3 bollen roomijs, chocoladesnippers, karamel-topping en slagroom | 8,00 (XXL: 5 bollen + 4,00)

BIJ ONS WAT VIEREN?
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN OM 

TE ETEN OF DRINKEN MET EEN GROEP OF 
GEZELSCHAP!

LEUKE WERKPLEK?
DIE HEBBEN WIJ ABSOLUUT LAAT JE GE-

GEVENS ACHTER EN WIJ NEMEN CONTACT 
MET JE OP!



Brood &  E i TOT 17:00 UUR

UITSMIJTER BRUUT, 3 eieren, ham, kaas en spek | 9,00

OMELET BRUUT, 3 eieren, kaas, spek, champignon en ui | 9,50

BGE TOSTI KLASSIEK, kaas, ham, ketchup en geroosterd Turks brood | 7,00

BGE TOSTI PESTO, pesto, kaas, tomaat, rode-ui en geroosterd Turks brood | 7,50

BGE TOSTI CHORIZO, chorizo, oude-kaas, pesto, rucola, rode-ui en geroosterd Turks brood | 8,50

KROKETTEN MET BROOD, met franse grove mosterd (vega mogelijk) | 9,00 | xs: 5.50

BROODJE CARPACCIO, carpaccio, rode-ui, zontomaat, truffel-mayo, rucola en pijnboompitten | 12,00

BROODJE GEROOKTE ZALM, gerookte zalm, bieslook-roomkaas en kappertjes | 12,50

WARME KIP, waldkornbol, warme kip, kool, salade, rode ui, komkommer, zoet of pittig. | 10,50

EI & GROENTE, waldkornbol, ei, courgette, paprika, champignonmix, tomaat, rode ui, rucola, kool | 9,50

WARME BRIE, waldkornbol, brie, honing-mosterd saus, walnoot, rucola, pijnboompit, kool | 10,50

BRUUT-UURTJE, soep, kroket en een broodje met zalm of carpaccio | 12,50

GEITENKAASBITTERBALLEN, huisdressing, komkommer, zontomaat, noten, zaden en paprikamarmelade. Ge-
serveerd met brood en kruidenboter | 18,00

KIP VAN DE BGE, balsamicodressing, gemarineerde kip, komkommer, rode-ui, gebakken-ui, noten en zaden.  
Geserveerd met brood en kruidenboter | 16.50

GEROOKTE ZALM, huisdressing, komkommer, noten, zaden, citroen, bieslook-roomkaas en kappertjes.  
Geserveerd met brood en kruidenboter | 21,00

GEBAKKEN OSSENHAAS, balsamicodressing, champignonmix, pijnboompitten, noten, rode ui, kappertjes.  
Geserveerd met brood en kruidenboter | 22,50

BROODPLANK, smeersels | 2,75

SOEP, verse tomatensoep met kruiden, brood en kruidenboter | 6,50

CARPACCIO, parmezaanse kaas, pijnboompitten, ui, zontomaat en truffel-mayo | 11,50

ZALMTARTAAR, bosui, wasabi, roomkaas, zontomaat en citroen mayonaise | 11,00

GEITENBALLEN, gepaneerde geitenkaas, salade, noten, zaden, zontomaat en paprikamarmelade | 9,50

BIETEN-CARPACCIO, geitenkaas, pijnboompitten, rucola, walnoten en balsamico-dressing | 8,25

TATAKI OSSENHAAS, rucola, rode-ui, parmezaanse kaas, zontomaat, pijnboompitten en truffel-mayo | 13,50

STEAK TARTAAR, kappertjes, augurk, mosterd, ui, ei, toast en worcestersaus | 11,50

GAMBA’S IN KNOFLOOK, geserveerd met brood | 11,50

CAMEMBERT, uit de oven, geserveerd met turks brood (genoeg voor 2 personen) | 15,00

SPARERIBS BRUUT, met knoflooksaus en bbq-saus. zoet of pittig. | 19,00 | XXL: 26,50

OSSENHAAS BRUUT, 200gr in jus met of zonder sambal. Geserveerd met brood | 22,50 | XXL: 33,50

BIEFSTUK, 200gr van de BGE met kruidenboter | 18,50

HAMBURGER, van 100% black angus rund met spek, kaas en tomatenrelish | 17,50 | XXL: 24,50

KIPSATE, van gemarineerde kipfilet met cassave, atjar, seroendeng en satésaus | 17,00 | XXl: 24,00 

RISOTTO, met parmezaan, courgette, rode-ui en champignonmix | 17,50 | met ossenhaas: 24,00

ZOETE AARDAPPEL QUICHE, spinazie, feta, rode-ui, eieren, zoete aardappel en kookroom | 18,50

ZALMFILET EN PAPILLOTTE, met courgette, citroen, tomaat en witte wijn in een pakketje | 21,00

BOEREN-SCHNITZEL, met spek, kaas, tomaat, champignonmix en rode-ui | 21,00

SURF & TURF, 200gr van de BGE met kruidenboter & gamba’s in knoflook | 25,00

MAALTIJD-SALADeS

KlEIN Of als vooraf

G root Of als hoofd

Bijg EREChten
HUISGEMAAKT FRIET, mayo | 3,50

ZOETE AARDAPPELPATAT, aioli | 5,00

GEMENGDE SALADE, huisdressing | 3,5O

GROENTE VAN HET MOMENT| 4,00

GEBAKKEN CHAMPIGNONS | 4,00

BRUUT BETEKENT EERLIJK, VERS EN HUISGEMAAKT ETEN. ONS ETEN IS VRIJ VAN 
ONNATUURLIJKE E-NUMMERS EN OVERBODIGE ALLERGENEN. HEEFT U EEN ALLERGIE OF 
INTOLLERANTIE, GEEF DIT DAN AAN BIJ EEN VAN DE MEDEWERKERS, DAN KUNNEN WIJ 
DAAR REKENING MEE HOUDEN.


