
TAKE ME
I’m yours

De menukaart mag je meenemen!  

Lekker nagenieten . . . ; ) 

Menu
lunch  starters  diner  dessert  drinks  bites

Welkom bij BRASA PURMEREND

Een horecabedrijf waar je ieder moment 

van de dag welkom bent en waar iedereen,

jong en oud, zich meer dan thuis voelt. 

Een krantje of magazine lezen onder het genot 

van een goede cappuccino met een heerlijke 

huisgemaakte appeltaart, gezellig bijkletsen 

onder het genot van een salade met een mooi 

glas wijn of een avondje uit vooraf gegaan door 

een diner met heerlijke gerechten bereid op 

de JOSPER grill. Kortom, iedereen is 

welkom in BRASA!

Wij wensen u een fijn verblijf en hopen dat u 

naar huis gaat met een goed en voldaan gevoel.

Team BRASA



Soepen

POMODORISOEP UIT DE JOSPER  6,2
gegrilde tomaten | crème fraîche
bosui

Geroosterde UIENSOEP  6,7
Zwitserse Gruyère kaas  

WISSELENDE WEEKSOEP 6,7
vraag de bediening naar de actuele soep!

Tosti’s

HAM / KAAS 4,7
ketchup

GEITENKAAS  6
gegrilde groenten | honing

ITALIAN TOSTI 6
truffelsalami | mozzarella
tomaat | pesto

Lunchsalades
geserveerd met brood en aïoli

Carpaccio salade 13
truffelmayonaise of pesto | cherrytomaten 
komkommer | rode ui | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | rucola

Geitenkaas salade 13
gebakken geitenkaas | cherrytomaten 
komkommer | rode ui | walnoten
vijgencompote | balsamicodressing

Caesar salade 13
little gem sla | kippendijen | cherrytomaten
bacon | ansjovis | gepocheerd ei
Parmezaanse kaas | croutons

eiergerechten

UITSMIJTER op landbrood
drie gebakken scharreleieren 
∞ belegen kaas  7,3
∞ boerenham  7,3
∞ ham / kaas  8,3 

Egg benedict Royal 12
twee gepocheerde eieren | gerookte
Noorse zalm | avocado | hollandaisesaus
brood naar keuze

HAWAIIAANSE POKE BOWL

sushirijst | tuinbonen | wortel | wakame | avocado 
radijs | sesamzaad | sojasaus | wasabi

zalm 14
tempeh 12
kip teriyaki 12

best burgers in town

  BRASA’s burger 11,9
  twister fries 15
  100% rundvlees | sesam brioche bol
  little gem sla | tomaat | augurk | bacon
  Cheddar kaas | BBQ uiensaus

  Mexican Burger 11,9
  twister fries 15
  100% rundvlees | sesam brioche bol
  little gem sla | nachos | jalapeño
  Cheddar kaas | crème fraîche
  guacamole | tomatensalsa

  QUINOA-POMPOENBURGER 10,9
  TWISTER FRIES 14
  sesam brioche bol | little gem sla
  tomaat | geitenkaascrème
  sriracha mayonaise

Lunch
(tot 16.00 uur)

ontbijt

BRASA’S BREAKFAST 9,9
koffie of thee | verse jus d’orange
frisse yoghurt | twee belegde broodjes

YOGHURT & MORE 7,5
Griekse yoghurt | banaan
granola | blueberry

BAGEL OMELET 6
little gem sla | tomaat | kaas

CROISSANt 3,5
jam | boter

ontbijt

Liever iets fris & Gezonds?

Ga dan voor

de Smoothies van Brasa!

LUNCH
 Brood: boerenland wit, boerenland bruin of pistolet

LANDBROOD CARPACCIO 9,5
truffelmayonaise of pesto | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | rucola

LANDBROOD MET BOURGONDISCHE KROKETTEN 8,3
mosterdmayonaise

BRASA’S CLUB KIP 9,8
gegrilde kip rollade | little gem sla | tomaat
komkommer | bacon | kerriemayonaise
getoast brood

BRASA’S CLUB PASTRAMI  10,5
pastrami | oude kaas | little gem sla | tomaat
augurk | piccalilly | getoast brood

SHAKSHUKA UIT DE JOSPER  6,8
eieren | kruidige tomatensaus | getoast brood

LANDBROOD HEALTHY  8,5
gegrilde groenten | geitenkaas | honing
walnoten

BRASA’S WRAP  8
gemarineerde kip | guacamole | sla
komkommer | tomaat | rode ui
crème fraîche | chilisaus

BRASA’S LUNCH SPECIAL  9,5
drieluik BRASA’S specialiteiten

BAGEL KIP MASALA  9
gebakken masala kip | little gem sla
cherrytomaten | avocado | crème fraîche
limoenmayonaise

BAGEL TUNA MELT 7
tonijnsalade | Cheddar kaas | little gem sla
rode ui | paprika | tomaat | kappertjes
augurk | mayonaise



voorgerechten
TONIJN TATAKI 11,4
licht geroosterde verse tonijn | sesamzaad
wakame | yuzu mayonaise | wasabi
Oosterse vinaigrette

BEEF CARPACCIO 11,4
truffelmayonaise of pesto | cherrytomaten
pijnboompitten | Parmezaanse kaas | rucola

PEKING EEND 9,8
flensjes | hoisin | zoetzure komkommer
bosui

IBERICO RIBFINGERS 9,8
langzaam gegaarde boneless ribs
little gem sla | koolsalade | yuzu mayonaise
sesamzaad

GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS 9.3
truffeltapenade | knoflook
room | belegen kaas

maaltijdsalades
geserveerd met brood en aïoli

CARPACCIO SALADE 17
truffelmayonaise of pesto | cherrytomaten
komkommer | rode ui | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | rucola

GEITENKAAS SALADE  17
gebakken geitenkaas | cherrytomaten
komkommer | rode ui | walnoten
vijgencompote | balsamicodressing

CAESAR SALADE  17
little gem sla | kippendijen | cherrytomaten
bacon | ansjovis | gepocheerd ei
Parmezaanse kaas | croutons

BOURGONDISCHE plank (per 2 pers.)                        p.p. 13,9
warme en koude lekkernijen 

FLAMMKUCHEN TRUFFELSALAMI  10,5
tomaat basilicumsaus | mozzarella
rode ui | olijven | spinazie | salsa brava

FLAMMKUCHEN CARPACCIO 10,5
tomaat basilicumsaus | Parmezaanse kaas
truffelmayonaise of pesto | pijnboompitten | rucola

GAMBA’S PIL PIL 9,8
paprika | rode ui | Chinese kool | paksoi
knoflook | spicy pepers

STEAK TARTAAR 10,9
cornichons | kappertjes | ui | little gem sla
gepocheerd ei | crostini’s

GYOZA 6
Aziatische dumplings | champignons
Chinese kool | paksoi | rettich | aardappel
bosui | Oosterse vinaigrette

Soepen

POMODORISOEP UIT DE JOSPER  6,2
gegrilde tomaten | crème fraîche
bosui

Geroosterde UIENSOEP  6,7
Zwitserse Gruyère kaas

WISSELENDE WEEKSOEP 6,7
vraag de bediening naar de actuele soep!

Voorgerechten

TIP!
FLAMMKUCHEN

een krokante specialiteit uit de Elzas. Een dunne 

deegbodem die wordt bestreken met een sauslaag. 

Hierop komt een gevariëerde topping.

 Starters

QUESADILLA’S 7,3  
tortilla’s | Cheddar kaas | bosui
chilisaus | guacamole
rundergehakt  8,8

BRASA’S BROODPLANK 5 
roomboter | aïoli

BRUSCHETTA’S 6
Italiaans getoast brood | tomatentartaar
rode ui | knoflook | basilicum | olijfolie

PATA NEGRA 9,8
smaakvolle ham van het Spaanse 
Iberico varken 

Starterspurmerend



Diner
Hoofdgerechten van het land

geserveerd met huisgemaakte friet, twister +1, truffelfriet +1

COTE DE BOEUF 800GR (2 pers.) 60
gegrilde groenten | aïoli | chimichurri

BRASA’S BLACK ANGUS STEAK 250 GR. 24,8
gegrilde groenten | aïoli

JOSPER MEAT PLATE 25,3
diversiteit van vier soorten vlees
gegrilde groenten | chimichurri

SPIES VAN KIPPENDIJEN 19,6
koolsalade | kroepoek
satésaus of teriyakisaus

IBERICO VARKEN 22,8
gegrilde groenten | romescosaus

GRILL RIBS 21,7
koolsalade | curry ketjap | aïoli

BRASA’S KIPPETJE UIT DE JOSPER 19
kip piri piri | koolsalade
kerriemayonaise

KALFSRIBEYE 250GR 23,8
gegrilde groenten | rodewijnjus

BUTCHER’S CHOICE                                                    DAGPRIJS
vraag de bediening naar
de vleesspecial!

BRASA’S BURGER 15
100% rundvlees | sesam brioche bol
little gem sla | tomaat | augurk | bacon
Cheddar kaas | BBQ uiensaus

MEXICAN BURGER 15
100% rundvlees | sesam brioche bol
little gem sla | nachos | jalapeño
Cheddar kaas | crème fraîche
guacamole | tomatensalsa

QUINOA-POMPOENBURGER 14
sesam brioche bol | little gem sla | tomaat
geitenkaascrème | sriracha mayonaise

HOOFDGERECHTEN UIT DE ZEE 
geserveerd met huisgemaakte friet, twister +1, truffelfriet +1

Noorse zalm 20,7
gegrilde groenten | gremolata
hollandaisesaus

ROODBAARS FILET  22,6
gegrilde groenten | groene mosterd
beurre blanc

TONIJN STEAK  25
gegrilde groenten | sesamzaad | teriyaki

GOOD CATCH                                                             DAGPRIJS 
vraag de bediening naar de afwisselende visspecial!

IETS ANDERS

MEXICAN TORTILLA Eventueel 17,6
kippendijen of rundergehakt
wokgroenten | jalapeño | nachos
crème fraîche | tomatensalsa | guacamole

WINTERS STOOFPOTJE MET FRIET  16
verse groenten | aardappelen | vleesjus

ASIAN WAJAN Eventueel 16,5 
noodles | gewokte beefreepjes en kippendij
paksoi | bosui | Chinese kool | cashewnoten
curry ketjap | Oosterse vinaigrette

HAWAIIAANSE POKE BOWL
sushirijst | tuinbonen | wortel | wakame | avocado 
radijs | sesamzaad | sojasaus | wasabi

zalm  14
tempeh  12
kip teriyaki  12

Side orders

GEBAKKEN CHAMPIGNONS  4,2
PEPERSAUS  1,5
RODEWIJNjus 1,5
FRISSE GROENE SALADE  4,2
GEWOKTE SPINAZIE  4,2
GEGRILDE LITTLE GEM SLA 3,2
citroen | balsamicodressing

KIDS

Kindergerecht met 8,1
∞ kroket
∞ kipnuggets
∞ kaastengels
∞ spare ribs
geserveerd met friet en appelmoes

FLAMMKUCHEN MARGHERITA 8,1

Jarig?
vertel 

het ons!

TIP!



BRASA’S CHOCO SOUFFLé 8,3
warm lopend chocoladetaartje
karamelsaus | vanille-ijs | slagroom

CHEESECAKE  6,2
van het seizoen | bol ijs

COUPE KARAMEL  7,3
dolce latte-ijs | karamelsaus
gekarameliseerde walnoten
slagroom

PAVLOVA 7,5
schuimbrokken | bokkenpootjes ijs
mascarpone-room | rood fruit

BRASA’S CHOCODREAM (2 pers.) 21
chocolade bol | chocolademousse
brownie | mergpijpjes ijs
chocoladesaus

PLATEAU LEKKERS 4,7
huisgemaakte bonbons van
bonbonatelier Limmen

SCROPPINO 6,5
citroenijs | prosecco | vodka

BRASA’S DIERENBEKER 5
beker kinderijs

KAASPLANKJE 9
Bourgondisch Lifestyle

Koffies special coffee

desserts

BABYCCINO  2,1
opgeklopte melk | scheutje chocolade siroop

KOFFIE VD MAAND                                                    dagprijs 
vraag de bediening naar de actuele koffie!

Heeft U onze koffie al geprobeerd 
met sojamelk?  +0,2

THEE  2,5
English Breakfast | Earl Grey
Rooibos Vanille | Groene Thee
VERSE MUNTTHEE 2,9
VERSE GEMBERTHEE 2,9
verse muntthee met gember 3,1
supplement: sinaasappel | citroen | munt 0,2

WARME CHOCOMELK  2,9
wit | melk | puur

SUPPLEMENT: SLAGROOM  0,5

CHAI LATTE  4
Indiase mix van thee | unieke specerijen
hete melk | honing

GLÜHWEIN  3,5
warme rode wijn | partje sinaasappel
kruidnagel

lungo 2,5
regular coffee

ESPRESSO 2,5
enkele espresso

ESPRESSO DOPPIO 2,9
dubbele espresso

CORTADO  2,7
espresso | vleugje opgeklopte melk

CAPPUCCINO  2,8
espresso | opgeklopte melk

CAFÉ LATTE  2,9
espresso | verwarmde melk
klein laagje melkschuim

LATTE MACCHIATO  3,3
espresso | verwarmde melk
helft melkschuim

TOFFIE KOFFIE  4,4
lungo | karamelsiroop | warme melk
toef slagroom | karamelblokjes

RED VELVET MACCHIATO  4,2
latte macchiato | vanillesiroop
bietensap

WHITE CHOCOLATE LATTE  4,2
latte macchiato | witte chocolade siroop

STROOPWAFEL Latte  4,4
latte macchiato | karamelsiroop
stroopwafel crumble

WINTERSE KOFFIE  4,4
latte macchiato | honing | gemberpoeder
kaneel

CAFFE EM BRASA 7,8
lungo | Kahlua | amaretto | rum
toef slagroom | bonbon

IRISH COFFEE 7,2
lungo | rietsuiker | Tullamore Dew
Irish Whiskey | toef slagroom

CARAJILLO 6,5 
dubbele espresso | Torres 10 Brandy

CAFÉ ESPAÑOL  7,2
lungo | Licor 43 | toef slagroom

CAFFÉ ITALIANO  7,2
lungo | amaretto | toef slagroom

FRENCH COFFEE  7,2
lungo | Grand Marnier | toef slagroom

ESPRESSO MARTINI  6
vodka | Kahlua | espresso | koffiebonen

APPELTAART 3,7

CARROT CAKE 4,2

SEIZOENS CHEESECAKE 4,2

Homemade Bakery

thee

warme dranken gebak



Ontdek onze speciaalbieren! 

De High Beer is de stoere tegenhanger van de alom bekende 
High Tea. Bier drinken is allang niet meer alleen voor 
mannen, steeds meer dames hebben de bijzondere smaken 
van speciaalbieren ontdekt.

Bij restaurant BRASA kunt u vier speciaal geselecteerde bieren 
proeven met daarbij heerlijke bijpassende gerechtjes en uitleg 
van de gastheer of -vrouw.

 Vanaf 2 personen te bestellen. De prijs is gebaseerd 
op een verblijf van maximaal 2,5 uur.

high beer
€ 29,5

Een natuurlijke

limonade uit Kroatie.

Echt lekker en 
uit de nauur

Bij ons 2 heerlijke

smaken te verkrijgen!

NIEUW!

Een Oostenrijkse kruidenlimonade op ‘natuurlijke’ basis enis tevens glutenvrij

bieren
VAN ’T VAT - [ brasa purmerend ]

AMSTEL                                                                         v.a. 2,4 
BIER VAN HET MOMENT (vraag de bediening)                      v.a. 4,7
LA CHOUFFE 4,8
TEXELS SKUUMKOPPE 4,7
BRASA’S BLONDJE BB5 4
SEIZOENSBIER                                                                                                         v.a. 4,7
AFFLIGEM DUBBEL 4,9
DE KONINCK “BOLLEKE”  4,6
Lagunitas I.P.A.  4,8

UIT DE FLES - [ brasa purmerend ]

Affligem tripel  4,9
TEXELS NOORDERWIEND 4,7
TCB TROPICAL RALPHIE  5,5
TCB HOWLING WOLF  5,5
OEDIPUS MANNENLIEFDE  5,8
OEDIPUS POLYAMORIE  5,8
Mort subite kriek  4
AMSTEL RADLER 3,6
DESPERADOS 5 
SOL 5

ALCOHOLVRIJE BIEREN

Heineken 0.0 2,8
Brand Weizen 0.0 3,8
AMSTEL RADLER 0.0 3,4

CIDERS

Jillz Red 4
Jillz Red 0.0 4
Old Mout Cider 4,2

Frisdranken
frisdranken

COCA COLA | COCA COLA ZERO  2,6
FANTA SINAS | FANTA CASSIS | 7-UP 2,6
FINLEY bitter lemon/tonic  2,7
Fever-tree indian tonic 3,4
fever-tree elderflower  3,4
FEVER-TREE GINGER ALE 3,4
Fever-Tree Ginger Beer 3,4
RIVELLA 3,2
ALMDUDLER 3,2
Lipton Ice Tea 2,7
Lipton Ice tea Green 2,7
Red Bull  4,2
Chocomel 2,7
Fristi  2,7
Verse melk  2,3

WATERS

Sourcy blauw | rood 2,6
MARIE-STELLA-MARIS met - of zonder koolzuur  4,7
Agroposta vlierbloesem | framboos 2,9

SAPPEN

Verse Jus d’Orange  3,7
BIG TOM tomatensap  3,7
Appel troebel 2,7

SMOOTHIES

ROOD FRUIT SMOOTHIE 6
aardbei | framboos | braam

GEEL FRUIT SMOOTHIE  6
perzik | passievrucht | mango

LEKKER
FRIS &
FRUITIG

Graagwel even van tevoren reserveren



high Wine
€ 29,5

Heerlijk genieten!

Gezellig met familie, collega’s, vrienden of vriendinnen 

genieten van verschillende gerechtjes en bijpassende wijnen.

Wij serveren vier gerechtjes met vier glazen speciaal 

geselecteerde wijnen. Heerlijk genieten dus!

Een High Wine bij BRASA is al te reserveren 

vanaf 2 personen en is niet gebonden aan 

vaste middagen of avonden. Graag
wel even van 

tevoren 
reserveren

wijnkaart
WITTE WIJNEN     Glas / Fles

BRASA BODEGA  3,9 / 19,5
Verdejo - Spanje

TERRACE ROAD  4,5 / 22,5
Sauvignon Blanc - Nieuw-Zeeland

Pukina  4,6 / 23
Chardonnay - Chili

castell firmian  4,8 / 24
Pinot Grigio - Italië

POUILLY-FUMÉ - DOMAINE TREUILLET - / 39
Sauvignon Blanc - Frankrijk

CHABLIS - DOMAINE ALAIN PAUTRE - / 39
Chardonnay - Frankrijk

Rosé Wijnen     Glas / Fles

CAL Y CANTO  3,9 / 19,5
Shiraz - Spanje

Pamploon  5 / 25
Grenache, Cinsault - Frankrijk

Rode Wijnen     Glas / Fles

Cal Y Canto  3,9 / 19,5
Temperanillo, Merlot, Shiraz - Spanje

TRAPICHE 5,5 / 27,5
Malbec - Argentinië

clayton road  5,2 / 26
Pinot noir - Australië

Finca Besaya  5,1 / 25,5
Rioja / Crianza - Spanje

RIOJA GRAN RESERVA - BODEGAS MURIEL - / 39
Tempranillo - Spanje

Mousserende wijnen     Glas / Fles

CAVA BRUT of ROSADO 5,9 / 29
mooie zachte bubbel uit Spanje

CHAMPAGNE  - / 79 
Moët & Chandon Ice Imperial

Dessert Wijnen     Glas

LANGEDIJKER - NAGENIETEN 4,5 
Nederland

Moscatel Oro Floralis 4,8
Spanje

Gonzales Byass PX 4,8
Spanje

kopke Ruby Port 3,9
Portugal

kopke 10 years old Tawny Port 5,2
Portugal



bites
onze planken

CHARCUTERIE  14
authentieke vleesplank
diverse soorten huis gesneden vleeswaren

MIXED BORRELPLANK  10,9
bitterballen | kaastengels | loempia’s
garnalen

BRASA’S ROYAAL  18
nachos todos | quesadilla’s | bitterballen
oude kaas | Iberico ribfingers

Mocktails (0% alcohol)

SEEDLIP GINGER ALE  6,2
Seedlip | Fever-Tree Ginger Ale
munt | limoen

CRANBERRY CINNAMON  6,5
cranberrysap | verse jus d’orange
Fever-Tree Ginger Ale | rozemarijn
kaneelstok

HONEY TIME 5
Finley bitterlemon | honing | tijm

Gin & Tonics

BRASA’S GIN 9,5
• fruitig: Fever-Tree Indian Tonic
   rood fruit | sinaasappelschijf
• kruidig: Fever-Tree Indian Tonic
   gember | basilicum

BOMBAY SAPPHIRE 8,5
Finley Indian Tonic | citroen

BOBBY’S 10
Fever-Tree Elderflower Tonic
sinaasappelschijf | kruidnagel

GOSPEL GIN (JOPEN)  10
Fever-Tree Indian Tonic | paprika

BOSFORD  9
Fever-Tree Indian Tonic | rood fruit

HENDRICK’S 10,5
Fever-Tree Indian Tonic
komkommerschijf

drinks
bites

Ook te bestellen na sluiten van de keuken

QUESADILLA’S 7,3  
tortilla’s | Cheddar kaas | bosui
chilisaus | quacamole
rundergehakt  8,8

NACHO’S TODOS 8,8
Eventueel 7,8
huisgemaakte maïs tortilla chips
rundergehakt | jalapeño | tomatensalsa
Cheddar kaas | crème fraîche
guacamole | chilisaus

FLAMMKUCHEN TRUFFELSALAMI  10,5
tomaat basilicumsaus | mozzarella
rode ui | olijven | spinazie | salsa brava

FLAMMKUCHEN CARPACCIO  10,5
tomaat basilicumsaus | Parmezaanse kaas
truffelmayonaise of pesto | pijnboompitten
rucola

VEGETARISCHE BITTERBALLEN 7,5
mosterdmayonaise

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN 8,1
mosterdmayonaise

KAASTENGELS  8,1
chilisaus

IBERICO RIBFINGERS 9,5
boneless spareribs | BBQ saus

cocktails

APEROL SPRITZZ 7,5
prosecco | Aperol | bruiswater
sinaasappelschijf

IL MIO GUSTO PINK GRAPEFRUIT     6 / 30
mix van prosecco en grapefruit | munt

IL MIO GUSTO MELONSECCO     6 / 30
mix van prosecco en watermeloen
verse watermeloenschijf

Balón 43  7,5
Licor 43 | limoensap | bruiswater
citroenschijf | sinaasappelschijf

JERRY LOVES GINGER 9
• Sailor Jerry Spiced Rum
   Fever-Tree Ginger Ale | limoen
• Sailor Jerry Spiced Rum
   Fever-Tree Ginger Beer | gember

SCROPPINO  6,5
prosecco | limoenijs | vodka

MOSCOW MULE    9
vodka | limoensap | Fever-Tree Ginger Ale
limoen | munt

DARK ’N STORMY    9
Gosling’s Black Seal Rum | limoensap
Fever-Tree Ginger Beer | limoen

COINTREAU CRANBERRY 8
Cointreau | cranberrysap | limoensap
rood fruit

ESPRESSO MARTINI 6
vodka | Kahlua | espresso | koffiebonen

nieuw!



Verwen!

brasabarenkitchen.nl

TAKE MEI’m yoursDe menukaart mag je meenemen!  
Lekker nagenieten . . . 

adres & openingstijden

VERGEET NIET
VOORAF TE

RESERVEREN! TIP!

Brasa purmerend 
koemarkt 25
1441 DA Purmerend 
T 0299 423 815

Maandag  09:00 - 00:00 uur
Dinsdag  09:00 - 00:00 uur
Woensdag  09:00 - 00:00 uur
Donderdag  09:00 - 00:00 uur
Vrijdag  09:00 - 02:00 uur
Zaterdag  09:00 - 02:00 uur
Zondag  09:00 - 00:00 uur

Verwen iemand met de

cadeaubon van BRASA bar & kitchen!

best friends like us!


