Doorlopend Breuren
Breuren beroemde Zondagsbrunch
Begin de ‘onthaastdag’ gezellig met een overheerlijke brunch.
Beleg je verse broodjes en boterhammen met de lekkerste hartig- en zoetigheden.
Smul van smalijke salades. Tik een kakelvers eitje, pak een warm wentelteefje of
een pannekoekje of... kortom schep onbeperkt op en geniet van ons uitgebreide
brunchbuffet met allerlei verassende lekkernijen. Van 10: 00 tot 13: 00 uur.
12,50 per persoon exclusief drankjes. Kinderen tot 12 jaar 7,50 en tot 4 jaar gratis!

Goedemorgen
Breuren’s breakfast bowl
Boerenyoghurt, huisgemaakte granola, bloemenhoning, vers fruit 6.5

B Klassiekers
Breuren club Biologische kip, rookspek, boerenham, kaas, friet en frisse salade 12
Breuren panini Mozzarella, parmaham, tomaat, pesto 8
Boerentosti Biologische beenham, boerenkaas, frisse salade 7.5 [v]
B+Hamburger Ed’s Biologische runderburger, pittige saus, frisse salade 9.5
Geroosterde paprikasoep met brood 6.5 [v]

B Brood
Ed’s gehaktbal Bol met gehaktbal uit eigen slagerij, mosterdjus, frisse salade 7.5
Kroketten 2 Rundvlees kroketten van de Bourgondiër, mosterdcrème, sla 8.5
Uitsmijter 3 gebakken hoeve eitjes, biologische beenham, eigen spek en kaas 8.5 [v]
Zalm Bol met huisgerookte zalmrilette, mierikswortel en frisse salade 9
Hete Kip Bol met paprika, groene kruiden, chili-dressing, salade 8
Bruschetta gegrilde groenten Groene kruidenolie, geitenkaas 8.5 [v]

Maaltijd Salades met brood en aïoli
Caesar Salad Gegrilde biologische kip, ei, walnoten, spek, parmezaan 14.5
Vissalade Oosterse gamba’s, huisgerookte zalm, gebakken vis van de dag 18.5
Carpaccio huisgemaakt Olijven, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas 15
Pittige Kikkererwtensalade harissa, spinazie, zoete ui, chili, noten 14 [vegan]
[v] kan ook vega, meestal vegan

Voor de Breuren Kids
Kindertosti Tosti op casinobrood met ham en kaas 3.5 [v]
Boterhammetjes kids 2 Sneetjes casinobrood met jam, kaas of hagelslag 3 [v]
Pannenkoeken 3 Pannenkoekjes met stroop en poedersuiker 5 [v]
Kidsplate Kiezen uit frikandel, kroket of bitterballen, met friet en kleine salade 8
Kinderijsje 2 Bolletjes vanille-ijs met spikkels 3
Raket ijsje 1
Limonade siroop bekertje 0.5 of kannetje 2.5
[v] kan ook vega, meestal vegan

