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EETCAFÉ D’OUWE BRANDWEER
LUNCHEDITIE

ETEN

|

DRINKEN

|

PROOSTEN

No.2

Plates & burgers

B E L E G D E

BROODJES

Geserveerd met salade, frietjes en Brandermayonaise

Geserveerd op plakken ambachtelijk
brood. Keuze tussen licht of donker.

Jong belegen kaas | 6,75
Met komkommer, tuinkruiden en

Saté | 18,50

Gevulde paprika | 16,00

Saté van kippendij met satésaus,

Met risotto, verschillende groentes,

seroendeng, gebakken uitjes, cassave

pittige tomatensalsa, cashewnoten

chips en huisgemaakte atjar

crumble en vegan cheddar

Zalmﬁ let | 21,50

Kipburger | 14,50

Gebakken zalmﬁ let met cherry tomaat,

Broodje kipburger met tomaat, augurk, ui

Gezond | 7,85

zoetzure groenten, amandelschaafsel en

en sriracha mayonaise

Met jong belegen kaas, ham,

kruidenolie

mosterdmayonaise

komkommer, tomaat, gekookt ei, bosui

Runderburger | 14,50

en mayonaise

Broodje runderburger met tomaat,
augurk, bacon, sla, ui en smoked BBQ-

Carpaccio | 9,00

12 UURTJE

Met truffelmayonaise, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten, rode ui en

D’ouwe Brandweer

Grana Padano
•

Kop Groninger mosterdsoep

Met zoetzure komkommer, gepofte

•

Plak brood met een ambachtelijke

en sesamzaadjes

Warme geitenkaas | 8,00

Broodje runderburger “truffelroyal” met
truffelmayonaise

Beyond burger | 15,50

runderkroket
•

Royal burger | 16,50
cheddar, tomaat, ui, tortilla chips, sla en

Gerookte zalm | 9,50
cherry tomaat, basilicum mayonaise

saus

Plak brood met spiegelei en jong
belegen kaas. Ham + 1,- | Spek + 1,-

Broodje Beyond Burger met tomaat,
augurk, sla, vegan cheddar, ui en
tomatenrelish

Met zongedroogde tomaat,
amandelschaafsel en honing

ALLERGENEN?

Pulled chicken | 8,85
Warm broodje met pulled chicken,
jong belegen kaas en BBQ saus

12,50

Eetcafé d’ Ouwe Brandweer werkt
met allergenen, heeft u een
allergie of intolerantie meld u dit
dan bij de bediening.
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Geserveerd op plakken
ambachtelijk brood. Keuze
tussen licht of donker.

Geserveerd op plakken ambachtelijk brood.
Keuze tussen licht of donker.

Uitsmijter van 3 eieren

Uitsmijter van 3 eieren

Uitsmijter “d’ Ouwe

met jong belegen kaas of

met gerookte zalm en

Brandweer” van 3 eieren

ham of allebei

bosui

met spek, ham, tomaat,

8,75

11,50

bosui en gesmolten kaas

Soepen

geserveerd met brood en boter

Mosterdsoep | 6,00
Groninger mosterdsoep met bosui en spekjes of gerookte zalm

12,50

Ambachtelijke runderkroketten met
Groninger mosterd en boter
één kroket op brood
Twee kroketten op brood

6,50
9,50

Dikke tosti met ketchup
Kaas of ham & kaas

5,50

SALADES
Geserveerd met brood en boter.

Soep van het seizoen | 6,00
Wekelijks wisselende soep

Carpaccio | 15,50
Met truffelmayonaise, rode ui, rucola, pijnboompitten,

DESSERTS, IJS & GEBAK
Dame Blanche | 7,50
Vanille-ijs overgoten met warme chocoladesaus

Coupe ijs | 7,75
3 bolletjes ijs met slagroom en fruit

Wisselend gebak | 4,75
Wisselend gebak, vraag de bediening. Met slagroom + 0,50

olijven, zongedroogde tomaat en Grana Padano

Gerookte zalm | 16,50
Met gepofte kappertjes, zoetzure komkommer, tomaat,
sesamzaadjes en basilicummayonaise

Warme geitenkaas | 14,50
Geitenkaas uit de oven met appel, komkommer,
zongedroogde tomaat, dadels, honing-mosterdsaus en
amandelschaafsel

