
Starters ∞ 4,-
Broodje met aioli en boter
Focaccia broodje met dip

Voorgerechten
Beef carpaccio  ∞ 9,5

Truffelmayonaise of pesto , cherrytomaten, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola

Japans duo  ∞ 9,5
Zalm sashimi en tonijn sashimi met wakame, 

sesamzaad, wasabi. Yuzu mayonaise en sojasaus

Burrata ∞ 9,5
Cherrytomaten, olijven, basilicum, 

rucola en balsamicodressing

Gegratineerde champignons  ∞ 6,5
Truffeltapenade, knoflook, room en 

Beemster kaas

Tom Kha Kai  ∞ 4,5
Kippendij, tauge en kokosmelk



Hoofdgerechten
Alle hoofgerechten worden geserveerd met twister 

frietjes of gewone frietjes 

Truffel burger  ∞ 13

Burger van 100% rundvlees op een sesambrioche 
bol met truffelsalami, truffelmayonaise, tomaat 

en cheddar kaas

brasa burger  ∞ 13

Burger van 100% rundvlees op een sesambrioche 
bol met little gem sla , tomaat, augurk, bacon , 

cheddar kaas en BBQ uiensaus 

Spies van kippendijen  ∞ 15

Kroekoep , koolsalade , saté saus of teriyakisaus

Grill ribs ∞ 16,5

Koolsalade , curry ketjap en ailoli

Noorse zalm  ∞ 15,5

Frisse salade, gremolata en hollandaisesaus 

Ravioli met truffel  ∞ 11,5

Gevulde ravioli met paddenstoelen, rucola
en truffelroomsaus



salades

Carpaccio salade  ∞ 12,5

Truffelmayonaise of pesto , cherrytomaten, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola

Burrata salade  ∞ 12,5

Spinazie , little gem , rucola , cherrytomaten, 
olijven, basilicum, rucola, en balsamicodressing

Hawaiiaanse poke bowl 

zalm of kip  ∞ 12,5

Sushirijst, sojabonen, gele wortel, rode kool, 
wakame, avocado, radijs, sesamzaad, sojasaus en

wasabi.

Desserts ∞ 5,5
Witte en bruine chocolademousse 

Panna cotta met rood fruit 
Cheesecake met bosvruchten 



Ook te bestellen

Liter sangria  ∞ 10

Ill mio gusto∞ 5

Melosecco of Prosecco  picolini

Brasa wijn  ∞ 12,5

wit,rose of rood 

Afhalen / bezorgen

Bij bezorgen rekening wij € 2,95 bezorgkosten 
m.u.v. bestellingen va 50 euro bezorgen in Midden Beemster

Betalen contant of met pin 
Telefonisch reserveren op 

0652340733 of 0299 681 440
vanaf 15:00 tot 19:30 uur

op donderdag tot en met zondag

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op 
take away en bezorgen.

Graag uw begrip hiervoor. 


