


LUNCHGERECHTEN (11 tot 14 uur)
CARPACCIO OP MEERGRANENBOL∞ 8

truffelmayo | pijnboompitten | kaas
BRASA’s CLUB KIP ∞ 8

gegrilde kip rollade | groente | kerriemayo
TOM KHA KAI SOEP ∞ 5

kippendij | taugé | kokosmelk
BRASA’s MEATBALL ∞ 6

in de jus | brood | licht pittige satésaus
BRASA’s WRAP ∞ 6

rijkgevulde wrap met kip
GEITENKAASSPREAD (vega) ∞ 6

meergranenbol | gegrilde groenten
BAGEL ZALM ∞ 8

kappertjes | rode ui | yuzu mayonaise
BRASA’s BURGER MET TWISTER ∞ 12

(evt. vega) Cheddar | BBQ uiensaus

Evt. uit te breiden met twisterfries ∞ 3,5

DESSERTS
CHEESECAKE ∞ 4

wisselende variatie
BRASA’s FUDGE BROWNIE ∞ 4

huisgemaakte brownie | karamel

VERSE VITAMIENTJES
VERSE JUS D’ORANGE ∞ 3,5

COFFEE TO GO
KOFFIE ∞ 2,5

CAPPUCCINO ∞ 2,8
DOPPIO ESPRESSO ∞ 2,8

WIJNEN
BRASA’s GRILLO & VERDEJO (wit)∞ 10

TEMPRANILLO (rood) ∞ 10
MIRAVAL (rosé) ∞ 29,5

(Informeer naar onze andere mooie wijnen)

BITES 
BRASA’s ANTIPASTI ∞ 12,5

diverse vleeswaren | manchego | olijven
QUESADILLA’s (vega) ∞ 6

Cheddar | guacamole | chilisaus
NACHO’s TODOS (6 min. op 180 °C) ∞ 7
pulled chicken | Cheddar | diverse dips

RIBFINGERS ∞ 8
boneless spareribs | BBQsaus

TAKE AWAY LUNCH
Alle gerechten zijn los te bestellen en worden ‘ready to eat’ 

meegegeven



STARTERS
BRASA’s BROODPLANK ∞ 3,5

aïoli | zeezout boter
PATA NEGRA ∞ 8

ham van het Iberico varken

VOORGERECHTEN
TOM KHA KAI SOEP ∞ 5

kippendij | taugé | kokosmelk
BEEF CARPACCIO ∞ 9,5

truffelmayo | kaas | pijnboompitten
TONIJNTATAKI ∞ 9,5

wasabi | wakame | Oosterse dressing
GAMBA’s PIL PIL ∞ 8

garnalen in knoflookolie | bruschetta’s
STEAK TARTAAR ∞ 8,5

truffelmayo | cornichons | sjalot 

WIJNEN
BRASA’s GRILLO & VERDEJO (wit) ∞ 10

TEMPRANILLO (rood) ∞ 10
MIRAVAL (rosé) ∞ 29,5

(Informeer naar onze andere mooie wijnen)

HOOFDGERECHTEN
(met rosevalkrieltjes bij vleesgerechten)

KIPPENDIJEN ∞ 17,5
koolsalade | teriyaki

BRASA’s SPARE RIBS ∞ 18
koolsalade | aïoli

BRASA’s KIPPETJE ∞ 17,5
koolsalade | kerriemayonaise

BRASA BURGER + TWISTER ∞ 12
(evt. vega) Cheddar kaas | BBQ uien saus

MEXICAN TORTILLA ∞ 14 
(evt. vega) heerlijk gevulde wrap met kip

ASIAN WADJAN ∞ 13,5 
(evt. vega) rijkgevulde noodles met kip

Evt. uit te breiden met twisterfries ∞ 3,5

DESSERTS
HUISGEMAAKTE APPELTAART∞ 4

CHEESECAKE ∞ 4
wisselende variatie

BRASA’s FUDGE BROWNIE ∞ 4
huisgemaakte brownie | karamel

TAKE AWAY DINER
Alle gerechten zijn los te bestellen en worden ‘ready to eat’ meegegeven



BRASA’S COMPARTIR BOX 24,5 p.p.
4 gerechten to share @ home. Eenvoudig op te warmen en op te maken. 

Te bestellen v.a. 2 pers. 

BRASA’S broodplankje aïoli | zeezout boter
Beef carpaccio truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | pijnboompitten

Gamba’s pil pil garnalen in knoflookolie | bruschetta’s
Kippendijen met teriyaki koolsalade | roseval krieltjes

____________________________________________
EXTRA

Antipasti diverse vleeswaren | manchego | olijven | crostini’s ∞ 12,5
Quesadilla’s Cheddar | quacamole | chilisaus ∞ 6

Nacho’s todos pulled chicken | Cheddar | jalapeño | diverse dips ∞ 7
Pata Negra ham van het Spaanse Iberico varken∞ 8

DESSERTS
CHEESECAKE wisselende variatie ∞ 4

BRASA’s FUDGE BROWNIE huisgemaakte brownie | karamel ∞ 4
APPELTAART van BRASA’s bakery ∞ 3,5

WIJNEN
BRASA’s GRILLO & VERDEJO (wit)∞ 10

TEMPRANILLO (rood) ∞ 10
MIRAVAL (rosé) ∞ 29,5



BRASA’S ARRANGEMENTEN
Geniet nu thuis van een heerlijke BRASA’s high tea, - wine of - beer! 
Bestel online of telefonisch jouw box en kies je eigen afhaalmoment. 

Let op: reserveer een box minimaal 1 dag van te voren

HIGH TEA ∞ 19,5 p.p. 
de high tea box is te bestellen vanaf 2 personen

De high tea box bestaat uit diverse hartige en zoete lekkernijen. 

HIGH WINE ∞ 24,5 p.p.
één high wine box is voor 4 wijnliefhebbers

De high wine box bestaat uit 4 verschillende flessen wijn en 4 gangen met hapjes. 
Tevens zit er een uitgebreide uitleg van de wijnen bij.

Dus bestel snel en geniet met elkaar van een bourgondische en leerzame high wine. 

HIGH BEER ∞ 24,5 p.p.
één box is voor 2 bierliefhebbers

De high beer box bestaat uit 4 verschillende flesjes speciaalbier en 4 gangen met hapjes. 
Tevens zit er een uitgebreide uitleg van de bieren bij.

Dus bestel snel en geniet met elkaar van een bourgondische en leerzame high beer. 



BRASA’S BRUNCH BIJ JOU THUIS
ELKE ZONDAG TUSSEN 9:00 en 13:00 uur

2 personen ∞ 29,50
3 personen (of meer) ∞ 14,75 p.p.

Bestel nu
Bel naar 0299-423815 of online via 

www.brasapurmerend.nl

De brunch wordt op een door u aangegeven 
tijdstip GRATIS thuis bezorgd

Tussen 09:00 en 13:00 uur 
(tijdskader van 1 uur)


