Lunch
12:00 uur – 16:00 uur

B R O O D J E S
Keuze uit rustiek landbrood wit of bruin of pistolet wit of bruin

Lekker & gezond

6,50		

Oer-Hollands met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en een gekookt eitje

Gerookte zalm

7,50

Belegd met gerookte zalm, truffelmayonaise en kappertjes

Warme beenham

7,00

Zoals het hoort, met honing-mosterd dressing

Duo kroketten

7,50

Voor de liefhebber, 2 bourgondische kroketten geserveerd met mosterd

Carpaccio

8,00

Rundercarpaccio met pijnboompitjes, cherrytomaatjes,
truffelmayonaise en parmezaanse kaas

T O S T I

&

P A N I N I ’ S

Tosti ham en kaas
4,50		
			

Tosti salami en kaas
4,50		
			
		
Panini ham
5,50
Gegrilde panini met rauwe ham, mozzarella, tomaat en rucola

		
Panini brie

5,50

Gegrilde panini met brie, honing, walnoten en rucola			

			
		

L U N C H G E R E C H T E N
Belten’s 12 uurtje

10,50

Beleg je eigen minibroodjes met onder andere ham, kaas,
een bitterbal, salade en een gepocheerd eitje

De populaire Beltenburger*

12,50

Heerlijk malse runderhamburger (100 gram) belegd met cheddar, spek,
tomaat, ui, augurk, ei, smoked BBQ saus en een mandje friet
*ook mogelijk als vegetarisch gerecht waarbij de runderburger wordt vervangen door een vegetarische burger

Uitsmijter ham en kaas

6,50

Klassieke uitsmijter ‘sunny side up’! Geserveerd op 2 sneetjes rustiek landbrood

Uitsmijter De Belten

7,50

Geserveerd met pesto, paprika, salami en cheddar op rustiek landbrood

Club sandwich kip

8,00

Drie sneetjes toast met kruidenboter, belegd met gerookte kip, ei,
tomaat, sla en komkommer
TIP: mandje friet on the side à € 2,00

Club sandwich zalm

8,50		

Drie sneetjes toast met truffelmayonaise, belegd met gerookte zalm,
ei, tomaat, sla en komkommer en kappertjes
TIP: mandje friet on the side à € 2,00

Kipsaté aan spiesjes

11,50		

Huisgemarineerde kippendij aan een spies met satésaus, kroepoek en atjar,
geserveerd met een mandje friet

Pannenkoek naturel

5,50		

(0,95 extra per ingrediënt)

V E R S E

S O E P E N

Huisgemaakte groentesoep

6,00

Soep van de dag
6,00		
			
		

S A L A D E

B O W L

Thaise salade bowl*

9,50

Een bowl gevuld met rucola sla, gebakken biefstukpuntjes, rucola, ui,
paprika en als finishing touch sesamzaadjes

Tonijn salade bowl*

8,50

Een bowl gevuld met rucola sla, tonijn, tomaat, sperziebonen, augurk, ui,
olijven en balsamicodressing

Caesar salade
Klassieke salade met keuze uit gegrilde kip of gamba’s
*ook mogelijk als vegetarische salade waarbij de biefstuk of tonijn wordt vervangen door quorn

8,50

Iets te vieren?
Dat kan bij Brasserie de Belten! Onze eigentijdse gezellige
brasserie biedt vele mogelijkheden. Of het nu gaat om een
jubileum, bruiloft, familiefeest, high tea, bedrijfsevenement of
een andere feestelijke gebeurtenis. We bespreken graag
je wensen en maken een voorstel op maat.

Een geslaagd feest kan niet zonder lekker eten en drinken.
Ons professionele team zorgt ervoor dat het je gasten aan
niets ontbreekt!

Interesse?
Vraag naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 262264.
E-mailen kan ook: info@debelten.nl

