BRASSERIE KORIANDER
VOORGERECHTEN
BROOD MET SMEERSELS

.
5,5

(kruidenboter, aioli knoflookmayonaise en tapenade)

TOMATENSOEP

6,8

Toscaanse tomatensoep van Pomodori en basilicumdressing

POMPOENSOEP

7,5

Romige pompoensoep met groene kruidenolie

TONIJN

11,5

Licht gegrilde tonijn met wakame, zoetzuur en
yuzu vinaigrette

PORTOBELLO

10,5

Gevuld met crème fraîche, bosui, sud ‘n’ sol tomaten, ricotta
en spinazie

CARPACCIO(RUND)

15,5

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

HERTENHAM

11,5

Licht gerookte hertenham met mango chutney, pijnboompitten,
sjalot en rucola

HERFSTSALADE

10,5

Met geroosterde pompoen, diverse herfstgroenten,
geitenkaas en een dressing van 10 jaar oude aceto balsamico

ZALMTARTAAR
Met kwartelei en een crème van mierikswortel geserveerd
met een frisse salade

* MAALTIJDSALADES van de lunchkaart kunnen ook besteld worden
….gedurende het diner.

10,5

BRASSERIE KORIANDER
HOOFDGERECHTEN
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

OSSENHAAS MEDAILLON EN SUKADE

26,5

Gebakken medaillon van Ossenhaas met langzaam gegaarde
sukade geserveerd met aardappel-venkelmousseline en jus

KALFSLENDE

24,5

Van de barbecue met een romige saus, geserveerd met
diverse bospaddenstoelen, herfstgroenten en geroosterde Hoekse Rooie

SCOTTIA DI CINGLIALE

21,5

Italiaanse stoofschotel van wildzwijn
Op lage tempratuur gegaarde wildzwijn met diverse groenten
en aardappelpuree

HEILBOTFILET

22,5

Met pommes amandes, seizoensgroenten
en een saus van Hollande garnalen
SLIPTONG
Gebakken sliptong a la meuniere met verse friet, salade
en remoulade saus

19,5

PADDENSTOELENRISOTTO

17,5

Vegetarische risotto met Kingoesters en Parmezaanse kaas
LINZENCURRY
Vegetarische schotel geserveerd met diverse groenten en Hoekse Rooie

17.5

BRASSERIE KORIANDER
NAGERECHTEN
DAME BLANCHE

.
6,8

van Bourbon vanille-roomijs, slagroom en warme chocolade

CHEESECAKE

10,5

Bosvruchten cheesecake met diverse soorten rood fruit

WENTELTEEFJES

7,5

Met kaneelroomijs en kaneelsuiker

CHOCOLADEMOUSSE

8,0

Van Gold chocola met diverse chocolade creaties

WORTEL NOTENTAART

7,8

Worteltaart van Koekela met vanille ijs

BROWNIE

8,8

Huisgemaakte brownie met vanillesaus en rood fruit

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

