Onze openingstijden van de Brazzerie zijn:
Dinsdag tot en met zaterdag van
Zondag

Dinerkaart

10.00 uur tot 21.00 uur
11.00 uur tot 17.00 uur

Onze keuken is geopend van
Dinsdag tot en met zaterdag
Zondag

11.00 uur tot 19.00 uur
11.00 uur tot 16.00 uur

Voor eventuele groepsreserveringen en of andere tijden kunt u zich laten informeren.

Haarlerberg 56c
3453 RG De Meern
030 666 88 67
www.brazzerieabrona.nl

BraZZerie Abrona

Onze diners worden
geserveerd van
17.00 tot 19.00 uur

Hoofdgerechten

geserveerd met frietjes en salade

Chef’s Special

Voorgerechten

een wisselend gerecht welke u kunt
zien op ons krijtbord

Geserveerd met brood en smeersels

Kop soep van de dag

5

Zie ons krijtbord

Minestronesoep6
Tomatensoep met groetengarnituur
en pasta.

Carpaccio 

Rundermuis, basilicumdressing,
reypenaer en pijnboompitjes

11

Pastrami9
Fijn gesneden gemarineerde
runderborst met zuurkool en
mosterdmayonaise

Bonenburger15

Bieten carpaccio 

met feta kaas en kruidenolie

9

Vega-Salade9
gemengde bladsalade met spinazie,
humus en krokante kikkererwten

Een vegetarische hamburger
met reypenaer, uienringen en
barbequesaus

Kipsaté15
Saté van gemarineerde kippendij met
pindasaus, atjar en kroepoek

Garnalenkroket9

met gemarineerde komkommer en
sesamdressing

Een Quiche van verschillende soorten ui en kaas,
geserveerd met een salade

Een keuze uit alle gerechten van de dinerkaart 30
inclusief brood / frietjes en salade(tot 10 personen)

geserveerd met een jus van rozemarijn

Biefstuk18
Met gebakken uien, champignons en
kruidenboter

Moot zalm op de huid gebakken geserveerd
met een beurre blanc

2 bolletjes ijs

Drie gangen Brazzerie menu:

16

Zalm20

IJs emmertje gevuld met
12.5

Mais-kipfilet

Op een kaasbroodje geserveerde
‘burger’ met spek,
pickles en burgersaus

een wisselend visgerecht
welke u kunt zien op ons krijtbord

Gravad lax op oosterse wijze 10

Tom’s Pie

15

Catch of the day

geserveerd met een kleine salade en
een kappertjescitroen mayonaise

Onze “Tom’s” specialiteit:

XXL Black Angus 
bacon hamburger

3 bolletjes ijs
4 bolletjes ijs
geserveerd met verse slagroom
en een oublie
Chocolade mousse met een 
citrus kletskop

Desserts
4.5
6.5
8.5
6.5

Appeltaart 

6.5

Cheese cake new york style

6.5

Biologische yoghurt

6.5

met ijs en slagroom
Onze trots uit eigen bakkerij!
geserveerd met een bolletje ijs
met fruit, noten en honing

Kaasplankje8
diverse soorten kaas uit de regio
brood en een compôte

Onze gerechten bevatten allergenen.
Heeft u een allergie of voedselintolerantie? Meld het dan even bij onze bediening.

