Starters
Stokbroodje ∞ 4
met aioli en gezouten boter

focaccia ∞ 5
met Brava saus

Voorgerechten
Beef carpaccio ∞ 9,5
truffelmayonaise of pesto, Parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitten, cherrytomaten

Gegratineerde champignons ∞ 6,5

met belegen Beemster kaas en truffelroomsaus

Knoflooksoep ∞ 4,5

met gerookte knoflook van Beemster garlic

Gamba’s pil pil ∞ 7,5
paprika, rode ui, Chinese kool,
knoflook en spicy pepers

Tonijn tataki ∞ 9,5

met wakamé, yuzu,
Aziatische dressing en wasabi
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Hoofdgerechten -1-

Alle hoofgerechten worden geserveerd met
twister frietjes of gewone frietjes

Truffel burger ∞ 13

Burger van 100% rundvlees op een sesambrioche
bol met little gem, truffelsalami, tomaat,
truffelmayo en cheddar kaas

brasa burger ∞ 13
Burger van 100% rundvlees op een sesambrioche
bol met little gem, BBQ uiensaus, tomaat,
augurk, bacon, cheddar kaas

Spies van kippendijen ∞ 15

Koolsalade, kroekoep, saté saus of teriyakisaus

Grill ribs ∞ 16,5
Koolsalade , curry ketjap en aioli

Noorse zalm ∞ 15,5

Hollandaisesaus, gremolata
en een frisse salade
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Hoofdgerechten -2-

Alle hoofgerechten worden geserveerd met
twister frietjes of gewone frietjes

Ravioli met truffel ∞ 11,5

Gevulde ravioli met paddenstoelen,
rucola en truffelroomsaus

Mexican tortilla (evt. vega) ∞ 13
Kippendijen, wokgroenten, nachos, crème
fraiche, tomatensalsa en guacamole

Asian wadjan (evt. vega) ∞ 13

Asian noedels, wokgroenten, kippendij,
Aziatische dressing

Beemsterlant varken met brie ∞ 15

Varkenshaas van het Beemsterlant varken
met romige brie
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salades
Carpaccio salade ∞ 12,5
Truffelmayonaise of pesto , cherrytomaten,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola

geitenkaassalade ∞ 12,5

Gekarameliseerde geitenkaas, gemarineerde
peer, walnoten, tomaat, komkommer, rode ui en
balsamico

Hawaiiaanse poke bowl
Kip of zalm ∞ 12,5

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

Desserts ∞ 5,5
Apple crumble
Cheesecake met bosvruchten
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Bites
(zelf thuis op te warmen)

Nachos ∞ 6
Cheddar en diverse dips

Quesadilla’s ∞ 6

Cheddar, guacamole en chilisaus

Brasa’s wijn ∞ 10

Verdejo (wit), Tempranillo (rood) of Rosé

Afhalen / bezorgen
alleen op vrijdag, zaterdag & zondag
tussen 17.00 en 20.00 uur
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 vanaf 16.00 uur op:

T. 0299 681 440
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op
take away en bezorgen. Graag uw begrip hiervoor.
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