Terraskaart
Borrelen

BREUREN
TRAITEUR

Culinair snacken
Ed’s eigen ossenworst met zelfgemaakte piccalily 6
Bitterballen van de Bourgondier 8/16 stuks 7/13
Breuren’s kaas keuze - 3 soorten kaas, notencrunch en vijgenbrood 12
Traiteur’s liefde - Charcuterie van Ed, brood met smeersels 15
Slow Escargos - Uit NL, knoflook, peterselie, boeren roomboter, Zeelands zout 9
Nacho’s - creme fraiche, tomaten salsa, bosui en cheddar 7,5
Brood met huisgemaakte smeersels 5
Groene olijven 4, Gerookte amandelen 4

Bieren van de tap
Heineken fluit/vaas 2,8/3
IJwit, brouwerij ’t ij (wit) 5
Oedipus, mannenliefde, session 5
Oedipus, Thai Thai, tripel 5
De gele kanarie, blond 5

Alcohol vrij biertje?
Heineken 0/0, 3
Lowlander 0/0, 4

Bieren op fles
van Amsterdamse brouwerij ’t IJ en Eeuwige Jeugd
Lellebel, blond, Eeuwige Jeugd 5
Gladjanus, white IPA, Eeuwige Jeugd 5
Zatte, ongefilterd triple 5
Natte, dubbel, moutig en zacht, Brouwerij ’t IJ 5

Alcoholische versnaperingen
Clover club - framboos, gin, citroen, eiwit 11
Mojito met een twist - Bacardi Anejo Cuatro, citroengras, basilicum, munt,
limoen, Ginger Ale 10
Espresso martini - Absolut vodka, Tia Maria, espresso,
siroop van gebrande koffieboon 10

Breurens gin tonics
Hendricks - komkommer, zwarte peper 12
Hermit - limoen, steranijs 12

Breurens alcoholvrije gin tonics
Seedlip - spice 94, munt, gingerale 8
Seedlip - grove 42, limoen, tonic 8

Thuis ook culinair genieten? Loop dan even binnen!

Terraskaart
Menu

BREUREN
TRAITEUR

Ontbijtje
Huisgemaakte granola, boerenyoghurt, fruit uit eigen tuin 6,5
Verse croissant, eigen jam, boerenboter 4

Broodjes van onze stadsbakker ‘stevig brood’
Keuze uit: ½ bio-baquette of desembol of meergranen boterham
Breuren Club - beenham uit eigen slagerij, kaas van boer Bert, frisse salade, warme
biologische kip en eigen friet 12
Boerenkaas - veldsla, komkommer, honing van onze stadsimker Chris van Iersel 7
Hoeve eitjes salade - bieslook, krokant boerderij spek, rucola 8
Baba ganoush - aubergine, geroosterde groenten met kruidenolie, veldsla 8
Gehaktbal - van eigen varkens, little gem, mosterdsaus 8

Zó lekker
Ed’s Runderburger - little gem, Ed’s bbq saus, boerenkaas, spek van eigen varkens 9
Desem Bruschetta - tomaten uit eigen moestuin, pata negra, eerste persing olijfolie 8
Noten-dadelbrood - jonge Nederlandse geitenkaas, vijgencompote, rucola 7
Shakshuka - tomaten uit eigen tuin, paprika,hoeve ei, petit doruval en brood 8
Dagelijks wisselende soep ‘Stevig brood’ 7

Salades
Poké bowl van de dag 12
Spinazie salade - gemarineerde paddenstoelen, walnoten, parmezaan krokantjes 10
Tabouleh salade - tomaten uit eigen tuin, volkoren bulgur, munt, peterselie en limoen 10
Zalm salade huisgerookt - mierikswortel, crème en frisse salade, groene bonen 14

Breuren kinderen
Boterhammetje - huisgemaakte jam of hagelslag, boerenboter 3,5
Kindertosti - beenham van eigen boerderij, jonge boerenkaas, ketchup 3,5
Pannenkoeken - 3 stuks, poedersuiker, huisgemaakte jam, stroop 5
Huisgemaakte friet - kroket of frikadel, tomaten en komkommers uit eigen moestuin 7

Duurzaam van eigen bodem

Thuis ook culinair genieten? Loop dan even binnen!
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Warme maaltijden
Keuze uit Entrecôtè of Rib-eye van de Lindenhoff - gegrilde groenten uit eigen
moestuin met kruidenolie en een gratin van aardappel 27,5
Kaasfondue -Verschillende Nederlandse kazen, frisse groenten uit eigen moestuin,
‘stevig’ brood 17
Lasagna Puttanesca - pittige groenten uit eigen moestuin, frisse salade,
oude boerenkaas 15
Pasta met truffel - paddenstoelen, parmezaanse kaas krokantjes, rucola 16
Kabeljauw en papillote - citroen beurre blanc, groenten uit eigen moestuin en
een gratin van aardappel 25,5

Culinair snacken
Ed’s eigen ossenworst met zelfgemaakte piccalily 6
Bitterballen van de Bourgondier 8/16 stuks 7/13
Breuren’s kaas keuze - 3 soorten kaas, notencrunch en vijgenbrood 12
Traiteur’s liefde - Charcuterie van Ed, brood met smeersels 15
Slow Escargos - Uit NL, knoflook, peterselie, boeren roomboter, Zeelands zout 9
Nacho’s - creme fraiche, tomaten salsa, bosui en cheddar 7,5
Brood met huisgemaakte smeersels 5
Groene olijven 4
Gerookte amandelen 4

Zoetigheden
Huisgemaakte appeltaart appels van eigen bomen 5

uitzonderlijke smeuïge taartjes: glutenvrij en melkvrij:
Vegan Chocolade brownie met hazelnoot ongeraffineerde rietsuiker 5
Vegan worteltaart - gember, walnoot, vanille, kaneel 5
Kokos citroen taart - op een dunne bodem van amandel, gezoet met agave 5
Mokka & hazelnotentaartje

Breuren kweekt zelf, oogst zelf, kookt zelf

Thuis ook culinair genieten? Loop dan even binnen!
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Breuren’s wijn walhalla
Witte wijnen
Breuren wit - Sauvignon, Grenache et Colombard, Frankrijk, glas 4, fles 24
Tree born - biologisch, pinot Grigio, Italië, glas 4,5, fles 27
Alta Alella Pansa Blanca - xarello, Spanje glas 5,5, fles 33
Aimery Sieur d’Arques, Limoux - Chardonnay 2018, Vin de pays d’Oc, glas 4,5, fles 27
Toques et Clochers Autan 2016 Limoux - Chardonnay 2016, fles 36

Rosé wijn
Breuren rosé - Syrah 100 % , Frankrijk, glas 4, fles 24

Rode wijnen
Breuren rood - Grenache, Syrah, Carignan, Frankrijk, glas 4, fles 24
Primitivo Salento - Italië (glas) licht gekoeld, glas 4,5, fles 27
Thierra Alegre - biologisch, Tempranillo, glas 4, fles 24
11 ‘onze’ - Merlot, Cabernet Sauvignon, Frankrijk 34,50

Aperitief én dessert wijn
Floc de gascogne glas 6,5, fles 39

‘Lekker bubbelen’
Sieur d’Arques, Première Bulle de Limoux - Frankrijk, fles 45
Sieur d’Arques, Première Bulle de Limoux Crémant rosé - Frankrijk, fles 39
Sieur d’Arques, Première Bulle de Limoux Crémant rosé - Frankrijk, magnum 79
Fizz Cava glas 6, fles 36

Breuren schenkt zelf, proeft zelf, proost zelf

Thuis ook culinair genieten? Loop dan even binnen!
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Vers gemalen organic koffies

Breuren’s superfood lattes

Koffie 2,5
Cappuccino 2,8
Latte machiato 3,3
Koffie verkeerd 3,3
Machiato 3,3
Espresso 2,5
Dubbele Espresso 3,3
Americano 2,6
Flat white 4

Matcha 4,5
Kurkuma 4,5
Frambozen 4

Thee
Heerlijke theesmaken van Café Couture
uit België. De duurzaamste thee-collectie
ter wereld. Vraag ernaar.

Breuren’s koffie specials
Ice coffee 3,5
Chai latte cinnamon 4
Warme chocolade melk 3,5
Siropen: Karamel, hazelnoot, kokos supplement 0,5
Slagroom? Supplement 0,5

Sjuul’s sap-barretje
‘Ik krijg het zuur shot’ - Kurkuma, citroen en gember 5
‘Ik lust geen komkommer’ - Komkommer, peer, limoen, appel 5
‘Ves gepeste sinasappels’ 4,5

Zoetigheden
Tom’s huisgemaakte appeltaart appels van eigen bomen 5

Uitzonderlijke taartjes van rose&vanilla:
glutenvrij en lactosevrij
Vegan Chocolade brownie met hazelnoot - ongeraffineerde rietsuiker 5
Vegan worteltaart - gember, walnoot, vanille, kaneel 5
Kokos citroen taart - op een dunne bodem van amandel, gezoet met agave 5
Mokka & hazelnotentaartje - ongeraffineerde rietsuiker 5

Breuren kweekt zelf, oogst zelf, kookt zelf

Thuis ook culinair genieten? Loop dan even binnen!

