
Menu Welkom bij BRASA PURMEREND

brasapurmerend.nl

TAKE ME
I’m yours

De menukaart mag je meenemen!  

Lekker nagenieten . . . ; ) 

ONTBIJT  LUNCH  BORREL  DINER  W
IJN  UITGAAN

Een horecabedrijf waar je ieder moment van de dag welkom bent en 

waar iedereen, jong en oud, zich welkom voelt. 

Sinds enige jaren kan je bij BRASA terecht voor een heerlijk ontbijtje 

in de ochtend met een goede cappuccino, huisgemaakte taarten, 

gezellig bijkletsen tijdens de lunch of een avondje uit vooraf gegaan 

door een diner met heerlijke gerechten bereid op de JOSPER grill. 

Vanaf heden beschikken wij ook over een zeer uitgebreide wijnkaart. 

Laat je verrassen en adviseren door onze medewerkers.

Wij wensen u een fijn verblijf en hopen dat u naar huis gaat 

met een goed en voldaan gevoel.

          Team BRASA



drieluik van

BRASA’S specialiteiten

11,5
p.p.

AÇAI BOWL Evt.   9 
granola | seizoensfruit | kokos

WENTELTEEFJES  6,8 
brioche brood | seizoensfruit | ahornsiroop

CRUSHED AVOCADO ON TOAST  8,5
smashed avocado | gepocheerd ei | cherrytomaten
supplement bacon 1,5

LANDBROOD CARPACCIO  10,8
truffelmayonaise of pesto | Parmezaanse
kaas | pijnboompitten | rucola

LANDBROOD KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR  9,3
mosterdmayonaise

BRASA’S CLUB KIP  10,8
gegrilde kip rollade | tomaat | komkommer
bacon | kerriemayonaise | getoast brood

BRASA’S WRAP Evt.   8,6
gemarineerde kip of falafel | guacamole
komkommer | tomaat | rode ui
crème fraîche | chilisaus

LANDBROOD WARME GEITENKAAS  9,7 
gegrilde groenten | walnoten | honing

BRIOCHE STEAK TARTAAR 11,5
cornichons | Amsterdams zuur | 63 °C eidooier
truffelmayonaise

PITA MET OOSTERSE KIP  9
taugé | sesamzaad | bosui | bravasaus

BAGEL PHILLY CHEESE STEAK  11,8
Angus steak | paprika | jalapeño
rode ui | Cheddar kaassaus

BRASA’S EGG BURRITO  9 
tortilla | scrambled eggs | bacon | crème fraîche
Cheddar kaas | tomatenrelish | avocado spread

EGG BENEDICT ROYAL Evt.  12,5
twee gepocheerde eieren | gerookte Bawykov zalm
avocado spread | hollandaisesaus

SHAKSHUKA UIT DE JOSPER  8,8 
gepocheerde eieren | kruidige tomatensaus
getoast brood 
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te bestellen vanaf 2 pers. van 10:00 tot 11:30 uur

1 koffie, cappuccino of thee | 1 glas verse jus d’orange

açai bowl | broodjes en diverse beleg | scrambled eggs

uit te breiden met  cava  5,9  |  gerookte zalm  3,5

17 p.p.BreakfastBreakfast
brasa’s

Breakfast

BRASA’S Brood: boerenland wit of boerenland bruin ∞ (ontbijt & lunch tot 16.00 uur)
ontbijt & Lunch   Lunch

Special  Lunch
Special  Lunch
Special



Tosti’s
Brood: boerenland wit of boerenland bruin 

HAM / KAAS 5,5
ketchup

MEXICAN TOSTI 5,9
rundergehakt | maïs | jalapeño | Cheddar kaas | chilisaus

ITALIAN TOSTI Evt.  6
truffelsalami | mozzarella | tomaat | pesto

SPICY CHICKEN  7
kiprollade | bacon | bosui | kaas | sriracha saus

maaltijdsalades

Caesar salade 15
romaine sla | kippendijen | cherrytomaten
bacon | ansjovis | gepocheerd ei
Parmezaanse kaas | croutons

BEEF SALADE 18
biefstukreepjes | taugé | cherrytomaat
komkommer | bosui | sesamzaad
gedroogde knoflook

FALAFEL SALADE   16
falafel | gegrilde groenten | cherrytomaat
hummus | crème fraîche

GEITENKAAS SALADE  16
gebakken geitenkaas | cherrytomaten 
komkommer | rode ui | walnoten
vijgencompote | balsamicodressing

Alle burgers zijn ook 

vegetarisch te bestellen

brasapurmerend.nl

Best Burgers
in Town

Best Burgers
in Town

Best Burgers
in Town

BRASA’s burger 12,5
twister fries 16
100% rundvlees | brioche bol | sla
tomaat | augurk | bacon | Cheddar kaas
BBQ uiensaus

Mexican Burger 13
twister fries 16,5
100% rundvlees | sla | brioche bol | nachos
jalapeño | Cheddar kaas | crème fraîche
guacamole | tomatensalsa

TRUFFEL BURGER 14,5
TWISTER FRIES 18
100% rundvlees | brioche bol | sla 
tomaat | truffelsalami | Cheddar kaas
truffelmayonaise

GADO GADO KIP BURGER 13,5
TWISTER FRIES 17
burger van kippendijen | taugé | 
zoetzure komkommer | gebakken uien
seroendeng | ei | satésaus

  Lunch
Special  Lunch
Special  Lunch
Special



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

OESTERS (per 3 / 6 stuks)
KLASSIEK rode wijn vinaigrette | sjalot | citroen  10 / 18
OOSTERS Aziatische dressing 10 / 18

JAPANS DUO 12,8
zalm sashimi | tonijn sashimi | wakame | sesamzaad
wasabi | yuzu mayonaise | sojasaus

IBERICO RIBFINGERS 10,5 
boneless spareribs | krokante uien crumble
taugé | hoisin

TUNA PIZZA 13,2
tonijn sashimi | tomaat | jalapeño
kimchi mayonaise | teriyakisaus
wasabi mayonaise   

CHICKEN GYOZA’S 8
Oosterse dressing | bosui | sesamzaad

FLAMMKUCHEN TRUFFELSALAMI Evt.  11,7 
tomaat basilicumsaus | mozzarella
rode ui | olijven | spinazie | salsa brava

FLAMMKUCHEN CARPACCIO 12,4
tomaat basilicumsaus | Parmezaanse kaas 
truffelmayonaise of pesto | rucola | pijnboompitten

KOREAN FRIED CHICKEN  9,9
krokante kippendijen | bosui
sesamzaad | Korean BBQ saus

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN 8,8
mosterdmayonaise

MIXED BORRELPLANK 12,7
bitterballen | pangsit | loempia’s | garnalen

QUESADILLA’S  9,8 
tortilla’s | rundergehakt | Cheddar kaas
bosui | chilisaus 
 
NACHO’S TODOS  8,8
huisgemaakte maïs tortilla chips
rundergehakt | jalapeño | Cheddar kaas
crème fraîche | guacamole | chilisaus

VEGAN BITES

KOREAN FRIED CAULIFLOWER  7,8
krokante bloemkool | bosui | sesamzaad
Korean BBQ saus

Vleesvrije BITTERBALLEN  8,8
mosterdmayonaise

CRUDITÉS  6
bieten hummus | radijs | komkommer
paprika | rettich | wortel 

QUESADILLA  8,8
tortilla’s | vegan kaas | bosui
chilisaus | guacamole
supplement vegan soja strips 2,5

NACHO’S  8,8
huisgemaakte maïs tortilla chips | jalapeño
vegan kaas | guacamole | chilisaus
supplement vegan soja strips 2,5

Ook te bestellen na sluiten van de keuken
all day bites
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laat je borrelplank 

samenstellen door

onze medewerkers

TIP!

Jarig? vertel het ons!

It’sYour
 Birthday!
It’sYour
 Birthday!
It’sYour
 Birthday!



BRASA’S BROODPLANK Evt. olijven (+3) 6 
aïoli | zeezout boter

BRUSCHETTA’S (te bestellen vanaf 2 st.) per st. 1,8
Italiaans getoast  brood | tomatentartaar
knoflook | basilicum | olijfolie

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

OESTERS (per 3 / 6 stuks)
KLASSIEK rode wijn vinaigrette | sjalot | citroen  10 / 18
OOSTERS Aziatische dressing 10 / 18

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

UIENSOEP EN CROÛTE 6,8
dakje van bladerdeeg met Zwitserse Gruyère kaas

WISSELENDE WEEKSOEP 6,7
vraag de bediening naar de soep van de week!

BRASA’S PROEVERIJ (per 2 pers.) p.p. 18.6
warme en koude lekkernijen 

GAMBA’S PIL PIL 13,6
paprika | rode ui | Chinese kool | paksoi
knoflook | spicy pepers

BURRATA   11,8 
cherrytomaat | pesto | balsamico dressing | toast

STEAK TARTAAR 12.7
kappertjes | ui | kruidensla | 63°C ei
getoast brioche brood | bacon mayonaise 

TACO’S PULLED CHICKEN Evt.  9,9
pulled chicken of vegan soja strips | jalapeno’s
koolsalade | avocado crème  

MELANZANE  9,7
aubergine | tomatensaus | mozzarella
Parmezaanse kaas | rucola 
 

TONIJN TARTAAR 12,8
avocado | Oosterse dressing | sesamzaad
yuzu mayonaise | toast

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

BEEF TATAKI 11
Black Angus steak | zoetzure komkommer
Oosterse dressing | sesamzaad | yuzu mayonaise

PEKING DUCK 9,8
flensjes | hoisin | zoetzure komkommer
bosui | sesamzaad

ZWITSERSE KAASFONDUE  11,5
diverse groenten | brood

GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS  9,3
truffeltapenade | knoflook | room | belegen kaas 

starters

voorgerechten

soepen
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BRASA’s burger 16
twister fries
100% rundvlees | brioche bol | sla | tomaat
augurk | bacon | Cheddar kaas | BBQ uiensaus

Mexican Burger 16,5
twister fries 
100% rundvlees | sla | brioche bol | nachos
jalapeño | Cheddar kaas | crème fraîche
guacamole | tomatensalsa

TRUFFEL BURGER 18
TWISTER FRIES
100% rundvlees | brioche bol | sla | tomaat
truffelsalami | Cheddar kaas | truffelmayonaise

GADO GADO KIP BURGER 17
TWISTER FRIES
burger van kippendijen | zoetzure komkommer
taugé | gebakken uien | seroendeng | ei | satésaus
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Alle burgers zijn ook vegetarisch te bestellenBest Burgers in TownBest Burgers in TownBest Burgers in Town

HOOFDGERECHTEN VAN HET LAND
geserveerd met huisgemaakte friet, 

twister +1, truffelfriet +1, zoete aardappel friet +2

CÔTE DE BOEUF 700gr. (te bestellen per 2 pers.) p.p. 39
prachtig runderribstuk | gegrilde groenten
pepersaus | chimichurri 

IBERICO SECRETO 28,8
geheim stukje Iberico varkensvlees
gegrilde groenten | romesco saus

SHORT RIB 25,5
langzaam gegaard rundvlees | paksoi
bosui | sesamzaad | Korean BBQ saus

BRASA’S BLACK ANGUS STEAK 250 GR. 27,6
gegrilde groenten | aïoli 

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

SPARE RIBS 24,8
koolsalade | curry ketjap | aïoli 

BRASA’S BONELESS KIP PIRI PIRI UIT DE JOSPER 23,9
tomatensalade met rode ui | piri piri saus 

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

HOOFDGERECHTEN VAN DE ZEE
geserveerd met huisgemaakte friet, 

twister +1, truffelfriet +1, zoete aardappel friet +2

NOORSE ZALM 24,9 
gegrilde groenten | beurre blanc van cava

GOOD CATCH DAGPRIJS
vraag de bediening naar de visspecial!

DORADEFILET  MET THAISE CURRY 25,5
lichtpittige rode curry | paksoi | lotus chips

SEA FOOD PLATTER (te bestellen vanaf 2 pers.) p.p. 34
diverse warme en koude lekkernijen uit de zee

IETS ANDERS 

MEXICAN TORTILLA Evt.  17,6
kippendijen | wokgroenten | jalapeño
nachos | crème fraîche | tomatensalsa
guacamole | Cheddar kaas 

ASIAN WADJAN Evt.  18
noodles | gewokte beefreepjes en kippendij
paksoi | bosui | Chinese kool | cashewnoten
curry ketjap | Oosterse vinaigrette

PASTA VAN HET MOMENT  dagprijs
vraag de bediening naar de wisselende pasta!

diner



junior
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MAALTIJDSALADES 

Caesar salade 15
romaine sla | kippendijen | cherrytomaten | bacon
ansjovis | gepocheerd ei | Parmezaanse kaas | croutons

BEEF SALADE 18
biefstukreepjes | taugé | cherrytomaat | komkommer
bosui | sesamzaad | gedroogde knoflook

FALAFEL SALADE  16
falafel | gegrilde groenten | cherrytomaat | hummus
crème fraîche

GEITENKAAS SALADE  16
gebakken geitenkaas | cherrytomaten | komkommer
rode ui | walnoten | vijgencompote | balsamicodressing

SIDE ORDERS 

FRIET MET MAYONAISE 3,5
TWISTERFRIES 4
ZOETE AARDAPPEL FRIET 4
FRIET PARMEZAAN MET TRUFFEL 4
FRISSE SALADE 3,5
GEGRILDE GROENE ASPERGES 5,5
GEBAKKEN CHAMPIGNONS 3
GEBAKKEN UI 2
HUISGEMAAKTE PEPERSAUS 2

VOOR BOURGONDIËRS & DE ÉCHTE

VIS- & VLEESLIEFHEBBERS ONDER ONS!

Stel zelf uw plank samen of laat u

verrassen door onze medewerkers.

Te bestellen vanaf 2 personen.

heerlijk genieten 
van al het lekkers

van BRASA!

KIDS BURGER MET FRIET 8,1mini burger | ketchup

KINDERGERECHT MET  
8,1• KROKET of

• SPARE RIBS (+ 3)  geserveerd met friet en appelmoes
FLAMMKUCHEN MARGHERITA  8,1



gebak
APPELTAART 4

CARROT CAKE 4,3

Wisselende CHEESECAKE 4,4

Homemade Bakery

Of kies zelf uit onze

handgemaakte bonbons

van Bonbon Atelier Limmen

 (+1,3)
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BRASA’S LOVE COUPE (te bestellen per 2 pers.) p.p. 9,9
een heerlijk verrassingsdessert voor twee 
 
KAASPLANKJE 10
diverse kaassoorten van Bourgondisch Lifestyle

BRASA’S REUZENSOES 8,5
huisgemaakte soes gevuld met bokkenpootjesijs
slagroom | warme chocoladesaus

CHOCOLATE FUDGE BROWNIE 8,5 
huisgemaakte brownie | double chocolate ijs
toffee saus | witte chocolade crumble | slagroom

CHEESECAKE 8 
van het seizoen | bol ijs | slagroom

BRASA’S TIRAMISU 8
homemade tiramisu op basis van Espresso Martini

COUPE KARAMEL 7,6
dolce latte-ijs | karamelsaus
gekarameliseerde walnoten | slagroom  
 
KOFFIE COMPLEET 9,9
koffie of cappuccino | likeur naar keuze | bonbons 

SCROPPINO 8
citroenijs | prosecco | vodka

ESPRESSO MARTINI 10,5 
vodka | Kahlua | espresso | vanillesiroop

TORRES FLORALIS - MOSCATEL 5
Spanje 

PEDRO XIMINEZ 5,2
Spanje

QUINTA DE ROMANERA - TAWNY PORT 5,2
Portugal

QUINTA DE ROMANERA - 10 YEARS OLD PORT 7
Portugal

LUNGO 3
regular coffee
ESPRESSO 3
enkele espresso 
ESPRESSO DOPPIO 3,9
dubbele espresso
CORTADO 3,2
espresso | vleugje opgeklopte melk
FLAT WHITE 3,5
dubbele espresso | warme melk | melkschuim
CAPPUCCINO 3,5
espresso | opgeklopte melk
CAFÉ LATTE 3,6
espresso | verwarmde melk | klein laagje melkschuim
LATTE MACCHIATO 3,9
espresso | verwarmde melk | helft melkschuim

CINNAMON LATTE 4,7
doppio | verwarmde melk | kaneelsiroop
toef slagroom | kaneel 
STROOPWAFEL LATTE 4,9
latte macchiato | karamelsiroop
toef slagroom | stroopwafel crumble
IJSKOFFIE 4,5 
supplement Kahlua 2
TOFFIE KOFFIE 4,9
lungo | karamelsiroop | warme melk
toef slagroom | karamelblokjes
KOFFIE VD MAAND   
vraag de bediening naar de actuele koffie!

Heeft u onze koffie al geprobeerd 
met sojamelk of havermelk?

desserts

koffies

+0,5

neem ook eens een heerlijke
likeur naast de koffie!aanrader!

dessert wijnen
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DIVERSE  SMAKEN 2,9
VERSE MUNTTHEE 3,8
VERSE GEMBERTHEE 3,8
VERSE MUNTTHEE MET GEMBER 4

WARME CHOCOMELK 3,8
wit | melk | puur
SUPPLEMENT: slagroom 1
CHAI LATTE 4,3
Indiase mix van thee | unieke specerijen
verwarmde melk | honing
GLÜHWEIN 4,7
sinaasappel | kaneelstokje
 
 

CAFFE EM BRASA 8,9
lungo | Kahlua | amaretto | rum
toef slagroom | bonbon
IRISH COFFEE 8,7
lungo | rietsuiker | Tullamore Dew Irish Whiskey
toef slagroom | bonbon
CAFÉ ESPAÑOL 8,7
lungo | Licor 43 | toef slagroom | bonbon
CAFFÉ ITALIANO 8,7
lungo | amaretto | toef slagroom | bonbon
KOFFIE COMPLEET 9,9
koffie of cappuccino | likeur naar keuze | bonbons 

neem ook eens een heerlijke
likeur naast de koffie!

Thee

warme dranken

special coffee
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NIEUWvers geperste appelsap!

Graagwel even van tevoren reserveren

frisdranken
COCA COLA | COCA COLA ZERO v.a. 3,2
FANTA CASSIS | SPRITE 3,2
ORANGINA 3,8 
FEVER-TREE BITTERLEMON 4
FEVER-TREE INDIAN | MEDITERRANEAN |  
ELDERFLOWER TONIC 4
FEVER-TREE GINGER ALE | GINGER BEER 4
FENTIMANS ROSE LEMONADE 4
RIVELLA 3,7
LIPTON ICE TEA | LIPTON ICE TEA GREEN 3,2
CRODINO 4

ZUIVEL

FRISTI | CHOCOMEL 3,2
VERSE MELK 2,8
KARNEMELK 2,8

WATERS 

CHAUDFONTAINE blauw | rood 3,2
MARIE-STELLA-MARIS met – of zonder koolzuur 6,5
AGROPOSTA vlierbloesem | framboos  4

VERSE SAPPEN

VERSE JUS D’ORANGE 4,4
VERSE APPELSAP 4,4

SMOOTHIES 

ROOD FRUIT SMOOTHIE 7
GEEL FRUIT SMOOTHIE 7

Een natuurlijke

limonade uit Kroatie.

Echt lekker en 
uit de natuur

Bij ons 2 heerlijke

smaken te verkrijgen!

LEKKER
FRIS &
FRUITIG

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.

32,5
 p.p.

High BeerHigh BeerHigh Beer

bieren
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Graagwel even van tevoren reserveren

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 BeerHigh BeerHigh Beer

iedere laatste 

zondag van de maand

De gezelligste avond van de maand

VAN ’T VAT

BIRRA MORETTI (0.25 cl. & 0.5 cl.) v.a. 4,2
AMSTEL v.a. 2,9
AFFLICHEM BLOND 5,8
DE KONINCK  5,7
AFFLICHEM TRIPEL 5,8 
TEXELS NOORDERWIEND  5,5
TEXELS SKUUMKOPPE (0,25 cl. & 0,5 cl.) v.a. 5,5
WISSELTAP (vraag de bediening) 
 

UIT DE FLES 

PAUWEL KWAK 6,7
LA CHOUFFE 6
AFFLICHEM DUBBEL 5,7
PAULANER (0.5 cl.) 6,5
LAGUNITAS I.P.A. 5,7
RODENBACH FRUITAGE (fruitbier) 4,6
AMSTEL RADLER 4,2 
DESPERADOS 5,6
BRASA BIER 5

ALCOHOLVRIJE BIEREN 

HEINEKEN 0.0 3,5
AFFLICHEM BLOND 0.0 4
BRAND I.P.A. 0.0 4,2
BRAND WEIZEN 0.0 4,2
LIEFMANS 0.0 4,2

bieren

Reserveer snel een tafeltje of een leuk plekje aan de bar!

Heerlijk hapje eten, mooie wijnen, 

dansen en gezelligheid met

natuurlijk John Keijer & gast

Vergeet je dansschoenen niet,

want na het diner mogen

de voetjes van de dansvloer!
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wijnen

 Glas / Fles

CAVA BRUT 6,2 / 30

CHAMPAGNE ∞ MOËT & CHANDON - / 79

MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL - / 89

 Glas / Fles

LES VIGNES 4,8 / 24
Grenache ∞ Languedoc, Frankrijk

PAMPLOON 6,8 / 34
Grenache, Cinsault ∞ Provence, Frankrijk

MIRAVAL - / 48
Cinsault, Grenache, Syrah ∞ Provence, Frankrijk

Fris & Strak Glas / Fles

CAL Y CANTO 4,6 / 22,5
Verdejo ∞ Spanje

SHAYA 6 / 29,5
Sauvignon Blanc ∞ Spanje

CASTEL FIRMIAN 5,7 / 28
Pinot Grigio ∞ Italië

APOSTELHOEVE - / 38,5
Cuvée XII ∞ Nederland

LAGAR DA CONDESA - / 45
Albariño ∞ Spanje

DOMAINE HABSIGER - / 37,5
Riesling ∞ Elzas, Frankrijk

ROGER CHAMPAULT ∞ SANCERRE - / 39
Sauvignon Blanc ∞ Loire, Frankrijk

Aromatisch, rijk & vol Glas / Fles

PUKINA 4,5 / 22
Chardonnay ∞ Chili 

VIO 6,2 / 30,5
Viognier ∞ Frankrijk

DOMAINE ALAIN PAUTRE ∞ CHABLIS - / 43
Chardonnay ∞ Frankrijk

MUGA RIOJA - / 37
Viura ∞ Spanje

MÂCON - MILLY - LAMARTINE - / 39
Chardonnay ∞ Bourgogne, Frankrijk

BELONDRADE - / 47
Verdejo ∞ Spanje

mousserende wijnen witte wijnen

rose wijnen

32,5
 p.p.

High WineHigh WineHigh Wine
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Zacht & rond Glas / Fles

CAL Y CANTO 4,6 / 22,5
Tempranillo, Merlot ∞ Spanje 

LA SCELTA DI ANGELINA 4,7 / 23
Sangiovese ∞ Sicilië, Italië

DOMAINE LA LAURIE 5 / 24,5 
Merlot ∞ Frankrijk
 
VINCENT MOREY - / 39
Pinot Noir ∞ Bourgogne, Frankrijk

TERRE DEL BRUNO - / 44
Chianti ∞ Italië

Rijk, krachtig & intens Glas / Fles

FINCA BESAYA 6,9 / 34
Tempranillo ∞ Rioja, Spanje

TRAPICHE 6,8 / 33,5
Malbec ∞ Argentinië

MARQUES DE VARGAS - / 52
Rioja Gran Reserva ∞ Spanje

CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE ∞ BORDEAUX - / 44
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot ∞ Haut Medoc, Frankrijk

CLOS SAINT JEAN - / 59
Chateauneuf-du-Pape ∞ Frankrijk

FRACCAROLI - / 62
Amarone ∞ Valpolicella, Italië  

GUIDOBONO 62
Barolo ∞ Italië

rode wijnen

Graagwel even van tevoren reserveren



brasapurmerend.nl

Cocktails
Special

PORN STAR MARTINI 10
vodka | passievruchtpuree | vanillesiroop
limoensap | ananassap | passievrucht

ESPRESSO MARTINI 10,5
vodka | Kahlua | espresso | vanillesiroop | koffiebonen

LONG ISLAND ICED TEA 9,5
witte rum | vodka | gin | triple sec | tequila 
limoensap | suikersiroop | cola | limoen

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

MIMOSA 7
cava | verse jus d’orange

Rum

BLUE HAWAII 9,8
witte rum | vodka | Blue Curaçao siroop
ananassap | limoensap | suikersiroop | ananas

PEACH DAIQUIRI 8
witte rum | Peach tree | suikersiroop
limoensap | jus d’orange | limoen

MOJITO 8
witte rum | limoensap | suikerwater
bruiswater | munt | limoen

WATERMELON MOJITO 8,5
witte rum | limoensap | suikerwater
watermeloensiroop | bruiswater
watermeloen | limoen | munt

Vodka

SCROPPINO 8
prosecco | limoenijs | vodka

MOSCOW MULE 8
vodka | limoensap | Fever-Tree Ginger Ale
limoen | munt

MERMAID MULE 8
vodka | Blue Curaçao siroop | limoensap
Fever-Tree ginger ale | citroen

COSMOPOLITAN 8
vodka | triple sec | cranberry sap | limoensap
suikersiroop | sinaasappel

SEX ON THE BEACH 9
vodka | Peach tree | jus d’orangecran
berry sap | sinaasappel

WHOOHOO 7
vodka | Peach tree | limoensap
cranberry sap | limoen



0% alcohol
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Tequila

PASSION MARGARITA 8,5
tequila | triple sec | limoensap | suikersiroop
passievrucht sap | limoen

TEQUILA SUNRISE 9
tequila | jus d’orange | grenadine | citroen

Spritzers

BRASA’S LIMONCELLO SPRITZZ 8
home made limoncello | mousserende wijn
bruiswater | citroen

APEROL SPRITZZ 7,5
mousserende wijn | Aperol | bruiswater | sinaasappelschijf

Wijn

IL MIO GUSTO MELONSECCO 6,4 / 32
mix van prosecco en watermeloen | verse watermeloenschijf

SANGRIA Glas / 1L 5 / 25
Spaanse sangria | fruit 

KIR ROYAL 6,5
cava | creme de cassis

NO SEX ON THE BEACH 6
jus d’orange | cranberry sap
ananassap | grenadine

SEEDLIP GINGER ALE 10
Seedlip | Fever-Tree Ginger Ale
munt | limoen

WATERMELON MOJITO 6,5
watermeloensiroop | bruiswater
limoen | munt | watermeloen

VIRGIN MOJITO 6
suikersiroop | limoensap | bruiswater
limoen | munt

VIRGIN PORNSTAR 6
passievrucht sap | suikersiroop
jus d’orange | ananassap 

Gin&Tonics

SPOONBILL GIN 12
Fever-Tree Mediterranean Tonic
gedroogde sinaasappel | kaneel 

EDINBURGH RHUBARB & GINGER GIN 10,4
Fever-Tree Indian Tonic | rabarber

GIN MARE 12,8
Fever-Tree Mediterranean Tonic
rozemarijn | citroen  
  
BOBBY’S 10,6
Fever-Tree Elderflower Tonic
sinaasappelschijf | kruidnagel

BOSFORD 10
Fever-Tree Indian Tonic | rood fruit

HENDRICK’S 10,6
Fever-Tree Indian Tonic | komkommerschijf

BRASA’S GIN
Fever-Tree Indian Tonic | rood fruit

sinaasappelschijf

10

Zonder Tonic heef
t

     het leven g
een Gin

MocktailsMocktailsMocktails

4,8
Home made

Brasa’s Limoncello
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VERGEET NIETVOORAF TERESERVEREN!

TIP!

VOLG ONS OP    |        |    

Brasa purmerend   |   koemarkt 25 - 29  |   1441 DA Purmerend   |   T 0299 423 815
openingstijden  |  MA 09:00 - 00:00 uur  |  Di 09:00 - 00:00 uur  |  Wo 09:00 - 00:00 uur  |  Do 09:00 - 00:00 uur  |  Vr 09:00 - 01:00 uur  |  Za 09:00 - 01:00 uur  |  Zo 09:00 - 00:00 uur

Verwen iemand met de cadeaubon van BRASA Purmerend!

Check nu ook onze online cadeaubon op www.brasapurmerend.nl
Verwen!Verwen!Verwen!


