BRASSERIE KORIANDER
VOORGERECHTEN
BROOD MET SMEERSELS

.
5,5

(kruidenboter, aioli knoflookmayonaise en tapenade)

TOMATENSOEP

6,8

Toscaanse tomatensoep van Pomodori en basilicum

PAPRIKASOEP

7,5

Op Oriëntaalse wijze bereide paprikasoep met citroengras,
gemberroom, kokosmelk en bosui

ESCARGOTS

8,8

Franse wijngaardslakken met stokbrood, serranoham en
aioli knoflookmayonaise

TONIJN

11,5

Licht gegrilde tonijn met wakame, zoetzuur,
wasabimayonaise en soja-sesam vinaigrette

COQUILLES

11,5

Op de plancha gebakken Sint Jacob met chorizo
en doperwtencrème

CARPACCIO

15,5

met Parmezaanse kaas, spekjes, truffelmayonaise,
kappertjes, rucola en pijnboompitten

SERRANO

10,5

Serranoham met gepocheerd ei en een salade van
gegrilde groentes en 18 jaar oude aceto balsamico

OSSENHAASSPIESJES

11,5

op een salade van cashewnoten, mango, rode ui,
en een licht pikante vinaigrette

GROENTESALADE

8,8

Lauwwarme groentesalade van diverse seizoensgroenten,
gepofte ui, walnoten en Twentse Bunkerkaas
* MAALTIJDSALADES van de lunchkaart kunnen ook besteld worden
….gedurende het diner.

BRASSERIE KORIANDER
HOOFDGERECHTEN
MENU V/D CHEF

.
29,5

Een door onze eigen chef-kok samengesteld
driegangenmenu

VANGST V/D DAG

Dagprijs

Een dagelijks wisselend visgerecht

SATÉ

17,5

van kippendijen met licht pikante pindasaus, zoetzuur,
cassave kroepoek, diverse boontjes en huisgemaakte friet

BLACK ANGUS BURGER

17,5

met briochebrood, huisgemaakte BBQ-saus, bacon,
cheddar, rode ui, tomaat, sla en huisgemaakte friet

KALFSSTOOF

22,5

Op lage temperatuur in madeira gestoofd kalfsvlees,
geserveerd met zoete aardappelmousseline

TOURNEDOS

26,5

ossenhaas met jus van rode port, seizoensgroenten en
huisgemaakte friet

PICANHA

22,5

Gegrild runderstaartstuk met een klassieke chimichurri,
seizoensgroenten en huisgemaakte friet

ZARZUELA

19,5

Catalaanse visstoof van diverse vis-, schelp- en schaaldieren,
geserveerd met witte rijst

VEGA BURGER

16,5

Vegetarische burger met briochebrood, uiencompote,
kerriemayonaise en gegrilde groentes en huisgemaakte friet

TORTILLA
Gefrituurde wrap met seizoensgroenten, gepofte tomaat en
Parmezaanse kaas (vegetarisch)

17,5

BRASSERIE KORIANDER
NAGERECHTEN
DAME BLANCHE

.
6,8

van Bourbon vanille-roomijs, slagroom en warme chocolade

PANNA COTTA

7,5

van witte chocolade en diverse soorten rood fruit

CRUMBLE

7,5

À la minute afgebakken rabarber crumble met
Bourbon roomijs en vanillesaus

ROMANOFF

8,0

Klassieke aardbeien Romanoff met Bourbon vanille-roomijs

CITROEN MERINGUE

7,8

Citroenschuimtaart van Koekela met frambozensorbetijs

BROWNIE

8,8

Huisgemaakte brownie met amarena-kersenijs en
chocolade decor

KAASPLANKJE

13,5

van diverse Hollandse kaasjes, vijgenbrood en
huisgemaakte appelstroop

4,5
Diverse lekkernijen voor bij de koffie of thee!

KOFFIEPLANKJE SCHROBBELÈR

5,7

Kopje koffie met warme Tilburgse kruidenlikeur,
slagroom en lekkernij

SPECIAL COFFEE
Irish Coffee, Italian Coffee, Coffee 43, Spanish Coffee,
French Coffee, Coffee DOM & Baileys Coffee

6,9

