
Wij wensen u smakelijk eten!
RESTARIA
BROUWHORST

DRANKEN

KOFFIE EN WARME DRANKEN
Koffie  € 2,25
Cappuccino / Koffie verkeerd  € 2,60
Espresso  € 2,00
Latte Macchiato  € 2,75
Thee (diverse smaken)  € 2,25
Choco dolce (warme chocomel, karamelsiroop, slagroom)  € 3,00
Warme chocomel (met slagroom € 2,75)  € 2,50

SPECIALE KOFFIE’S
Verwenkoffie (espresso, kaneelsiroop, slagroom)  € 2,75
Winter cappuccino (Vanille en karamelsiroop, cacaopoeder)  € 2,75
Pannamontata (koffie, slagroom)  € 2,75

GEBAK
Appel / Appelkruimel gebak  € 2,50
Slagroom  € 0,60

FRISDRANKEN
Cola / Cola light / Fanta / Sprite  € 2,25
Spa blauw / Spa rood  € 2,55
Dr. Foots / Bitterlemon / Cassis  € 2,25
Jus’d orange / Appelsap / Melk € 2,25
lce tea / Ice tea green  € 2,45
Fristi / Chocomel / AA drink  € 2,25
Redbull € 2,75

ALCOHOLHOUDEND, WIJN EN STERKE DRANKEN
Bavaria  € 2,40
Hoegarden / Palm  € 3,05
Trappist dubbel  € 3,55
Jenever  € 3,00
Ameretto  € 3,00
Port (rood of wit)  € 2,80
Witte wijn zoet  Glas  € 2,80  Karaf  € 4,60
Witte wijn droog  Glas  € 2,80  Karaf  € 4,60
Rode wijn  Glas  € 2,80  Karaf  € 4,60
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HOOFDGERECHTEN

VLEESGERECHTEN
Loempia (satésaus)  € 9,25
Loempia speciaal (satésaus, gebakken ei, ham)  € 9,95
Hamburger (gebakken uien en saus)  € 9,00
Hamburger speciaal (gebakken uien, ei, ham en saus)  € 9,95
Kipburger (joppiesaus)  € 9,00
Kipburger speciaal (gebakken uien, champignons en joppiesaus)  € 9,75
Schnitzel (saus naar keuze)  € 11,45
Champignonschnitzel (gebakken champignons, champignonsaus)  € 11,95 
Jagerschnitzel (gebakken uien, champignons, peperroomsaus)  € 12,95
Kipwienerschnitzel (joppiesaus)  € 10,95
Varkenshaas (saus naar keuze)  € 12,75
Varkenshaas medaillon (gebakken uien, champignons, peprroomsaus)  € 13,50
Shaslick (shaslicksaus)  € 11,95
Saté (kip of varkensvlees, satésaus en geroosterde uitjes)  € 10,95
Halve haan (saus naar keuze)  € 10,50
Biefstuk (saus naar keuze)  € 14,25
Biefstuk speciaal (gebakken uien, champignons, saus naar keuze)   € 15,25
Vegetarische (kaassoufle, groentekroket, gebakken uien en champignons)  € 9,50
Stoofpotje (gebakken uien, champignons) (stoofvlees) € 9,50
Boerenschotel (gebakken ui, champignons, paprika en spek in chillisaus)  € 9,50
Shoarma (knoflooksaus)  € 10,95
Shoarma speciaal (gebakken uien, champignons, paprika en knoflooksaus)  € 12,95
Kipfilet (cocktailsaus)  € 10,95
Kipfilet speciaal (gebakken uien, champignons, paprika en cocktailsaus)  € 12,95
Spare-ribs (ketjap marinade)  € 14,25
Incl. Pita broodje en saus
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VISGERECHTEN 
Lekkerbek (ravigottesaus)  € 11,50
Vissticks (ravigottesaus)  € 11,00
Visburger schotel (ravigottesaus)  € 9,25

OVERIGE GERECHTEN
Bamischotel (1 stokje saté, satésaus, gebakken ei, ham en geroosterde uitjes)  € 9,25
Bamischotel Spec. (3 stokjes saté, satésaus, gebakken ei, ham en geroosterde uitjes)  € 11,50
Nasischotel (1 stokje saté, satésaus, gebakken ei, ham en geroosterde uitjes)  € 9,25
Nasischotel Spec. (3 stokjes saté, satésaus, gebakken ei, ham en geroosterde uitjes)  € 11,50
Macaronischotel (gebakken ei, ham en geraspte kaas)  € 8,75
Spaghettischotel (gebakken ei, ham en geraspte kaas)  € 8,75

SALADES
Maaltijdsalade (rauwkost, brie, gebakken kip, ananas, saus)  € 8,25
Huzarensalade (4 bollen huzarensalade, rauwkost, ham. saus)  € 6,50

Stokbrood met kruidenboter  € 2,50

U kunt bij alle hoofdgerechten kiezen uit:
- Friet, aardappelkroketjes, gekruide aardappelblokjes of aardappelschijfjes
- Gemengde salade of warme groente: boontjes of worteltjes met doperwten
- Sauzen zigeunersaus, satésaus, champignonroomsaus, peperroomsaus of appelmoes
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DIVERSEN

12 UURTJE
(3 snee brood, kaas, ham, geb.ei, kroket, huzarensalade, drank naar keuze: melk, koffie of thee) € 9,45
Worsten / Saucijzenbroodje  € 1,90

SOEPEN
Tomatensoep / Champignonsoep / Groentesoep / Kippensoep / Goulashsoep / Erwtensoep € 3,95
incl. brood met kruidenboter

TOSTI’S
Tosti (ham, kaas)  € 3,45
Croque Madame (ham, kaas, gebakken ei)  € 3,95
Tosti Hawai (ham, kaas, ananas)  € 3,95
Tosti Speciaal (ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika)  € 4,75
Tosti Brouwhorst (ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika, huzarensalade)  € 5,25

UITSMIJTERS (Met 3 sneetjes wit of bruin brood)
Uitsmijter (kaas, ham of bacon)  € 6,50
Uitsmijter spec. (ham, kaas, geb.ui, champignons, paprika)  € 7,95
Uitsmijter Brouwhorst (ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika, huzarensalade)  € 8,50

OMELETTEN (Met 3 sneetjes wit of bruin brood)
Omelet (ham, kaas of bacon)  € 8,25
Omelet speciaal (ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika)  € 9,75
Omelet Brouwhorst (ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika, huzarensalade)  € 10,25

FRIET
Portie friet (bord)  € 2,25
Portie friet groot (bord)  € 3,00
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VOOR KINDEREN

KINDERFRIET  € 1,75

SMULBOX  € 4,55
Snack naar keuze, frikandel, kipnuggets, 8 bitterballen, friet, mayonaise, curry, drankje  
en een leuke verrassing 

SAUZEN
Mayonaise, curry, of tomatenketchup  € 0,60
Speciaal (mayo, curry, uitjes)  € 1,25
Champignonsaus, peperroomsaus, zigeunersaus,  € 1,50
Satésaus, picalilly  € 1,50
Cocktailsaus, vlammensaus, joppiesaus, knoflooksaus  € 0,90
Appelmoes  € 1,50
Smulsaus, mosterd  € 0,75
Stoofvlees, goulash  € 2,00
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SNACKS
Kroket  € 1,80
Rundvleeskroket  € 2,25
Satékroket  € 1,95
Groentekroket  € 1,85
Kalfskroket  € 2,25
Goulashkroket  € 1,95
Frikandel  € 1,80
Frikandel speciaal  € 2,25
Mammoet frikandel  € 2,85
Viandel / kipcorn  € 2,20
Bami / Bami pikant / Nasi  € 1,95
Kaas of ham-kaassouflé  € 2,10
Gehaktbal in jus of uit vet  € 2,75
Combi  € 2,95
Gehaktstaaf  € 2,25
Mexicano  € 2,35
Braadworst / bockworst  € 2,30
Shoarmarol / smulrol / satérol  € 2,85
Knakworst  € 1,60 
Sitostick / Crizly  € 2,75
Visstick / Lekkerbek  € 2,95
Kipnuggets / kipfingers / bitterballen / vlammetjes / chickenwings € 2,85
Mixsnack  € 2,70
Loempia   € 3,85
Loempia speciaal (gebakken ei, ham en satésaus)  € 4,95
Vietnamese loempia  € 1,90
Halve Haan € 5,65 
Saté (kip of varkensvlees, satésaus en gebakken uitjes)  € 5,25
Shaslick  € 5,30
Vlampijp  € 3,15
Zigeunerstick  € 2,30
Gigantico  € 2,95
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BROODJES (Warme broodjes, saus naar keuze)
Saté (kip of varkesvlees, satésaus en geroosterde uitjes)  € 6,05 € 6,55
Gekruid warmvlees (reepjes vlees)  € 4,75   € 5,25
Stoofvlees speciaal (champignons en uien)  € 3,70  € 4,20

BROODJE SHOARMA OF KIPFILET (Incl. Pita broodje en saus)
Broodje Shoarma (Shoarmavlees en saus)  € 6,75
Broodje Shoarma spec. (Shoarmavlees, champignons, ui, paprika en saus)  € 8,25
Broodje Kipfilet (Kipfilet en saus)  € 6,75
Broodje Kipfilet speciaal (Kipfilet, champignons, ui, paprika en saus)  € 8,25

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS (Pistoletje uit de oven, wit of bruin) 
Broodje Hawai (Ham, kaas, ananas, cocktailsaus)  € 4,35
Broodje Mexico (gehakt, champignons, ui, paprika, kaas, vlammensaus)  € 5,40
Broodje Indonesia (Gehakt, champignons, ui, paprika, kaas, satésaus, geroosterde uitjes)  € 5,40
Broodje Brouwhorst (Kruidenboter, champignons, kaas)  € 5,40

HAMBURGERS
Saus naar keuze
Hamburger (gebakken uien en saus)  € 4,75
Hamburger speciaal (gebakken uien, ei, ham en saus)  € 5,50
Hamburger Brouwhorst (gebakken uien, ei, ham, ananas en saus)  € 5,75
Hawaiburger (ham, kaas, ananas en cocktailsaus)  € 5,50
Cheeseburger (gebakken uien, kaas en saus)  € 5,00
Champignonburger (gebakken uien, champignons en champignonsaus)  € 5,50
Kipburger (gebakken uien en joppiesaus)  € 4,75
Visburger (ravigottesaus)  € 4,75
Baconburger (gebakken uien, bacon en saus)  € 5,50
Hamburger lndonesia (satésaus en geroosterde uitjes)  € 4,60
Hamburger Engeland (gebakken uien, bacon, ei en saus)  € 5,50

Broodje los  € 0,70
Pistolet los  € 1,30



Wij wensen u smakelijk eten!
RESTARIA
BROUWHORST

IJS

MILKSHAKE 
Klein  € 2,50
Middel  € 3,00
Groot  € 3,50
Smaken: Aardbei, Banaan, Chocolade, Vanille, Surprise smaak

SLUSHPUPPIE 
Klein  € 2,00
Groot  € 2,50

DESSERTS
Sundea (softijs, saus en slagroom)  € 3,50
Vruchten sorbet (vruchtencocktail, aardbeiensaus en slagroom)  € 4,00
Warm winterijsje (warme chocoladesaus en slagroom)  € 3,75
Brouwhorst ijsje (vruchtencocktail, kersen en slagroom)  € 4,25

COUPES
Kindercoupe (softijs, saus, slagroom en discodip)  € 3,00
Dameblanche (warme chocoladesaus en slagroom)  € 4,95
Ananas royaal (softijs, ananas, saus en slagroom)  € 4,95
Coupe Nogatine (softijs, caramelsaus, nootjes en slagroom)  € 4,95
Coupe Tropical (vruchtencocktail, aarbeiensaus en slagroom)  € 4,95
Coupe Brouwhorst (vruchtencocktail, kersen en slagroom)  € 5,25

Saus naar keuze: Aardbei, Chocolade, Toffee / Caramel

Voor softijs en verpakt ijs zie kaart.

ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG
Restaria Brouwhorst stelt hoge eisen aan kwaliteit. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit  
van onze gerechten, maar ook voor de kwaliteit van onze apparatuur, werkwijze en medewerkers!


