
 HAVE A STEAMY CHRISTMAS

LUNCH
AMBACHTELIJK BROOD

 

GEROOKTE ZALM   12,50
met sla, avocado & gekookt ei

CARPACCIO  12,50 
dungesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, 
rucola, truffelmayonaise & pijnboompitten

2 RUNDVLEESKROKETTEN   9,00
met mosterdmayonaise & rauwkostgarnituur

2 GROENTEKROKETTEN   9,00
met mosterdmayonaise & rauwkostgarnituur

12 UURTJE   13,50
broodje rundvleeskroket & broodje carpaccio 
& pompoensoep

EIEREN
uitsmijter naturel  7,50
uitsmijter kaas   7,50
uitsmijter ham & kaas   8,50
uitsmijter spek & kaas   8,50
uitsmijter ham, kaas & spek   9,00

POMPOENSOEP   8,50
gegrilde pompoensoep met roquefort en 
amandelschaafsel

BOERENBROOD  6,50
brood met boter & aioli 



STARTERS
BOERENBROOD  6,50
brood met boter & aioli 

G & T ZALM  13,50
zalm gemarineerd in gin & tonic met 
rode bietensalade

CARPACCIO  13,50
dungesneden rundvlees met Parmezaanse kaas,
rucola, truffelmayonaise & pijnboompitten

CharCuTerie   12,50
plankje met gedroogde vleeswaren, zilveruitjes &
cornichons en Parmezaanse kaas

OCTOPUS   17,50
gegrilde octopus met venkel/grapefruit salade 
& citroenolie

POMPOENSOEP   8,50
gegrilde pompoensoep met roquefort en 
amandelschaafsel

Allergieën of dieetwensen? 
Laat het ons weten, wij helpen u met het kiezen van 

passende gerechten.

Mibrasa is een gesloten houtskooloven. 
Zuiverende vlammen die likken aan ons 

ambachtelijke eten, want wat is er mooier dan 
je eten ambachtelijk te zien garen rondom zoiets 

authentieks als écht vuur?
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MAINS
VLEES

HALVE KIP VAN 'T SPIT   16,50
Geserveerd met koolsalade, appelcompote & friet
Kies je marinade:
- mango/gember
- pikante Piri Piri 
- naturel

CHEESEBURGER  18,50
met gekarameliseerde ui, cheddarkaas, gegrild spek, 
Jack-Danielssaus & friet

Cape TOwn BURGER  18,50
met mango-chutney, yoghurt met mint, 
gegrild spek & friet

TRUFFEL BURGER  18,50
met bospaddestoelen, Parmezaanse kaas, 
truffelmayonaise & friet

BAVETTE STEAK (200gr)   22,50
runderbavette met pepersaus, gegrilde groenten & friet

RIB EYE STEAK (220gr)   24,50 
rib eye met rode port boter, gegrilde groenten & friet

FINGER RIBS    21,50
het vlees tussen de ribben van het Iberico 
varken met Steam marinade, salade & friet

T-BONE STEAK (400gr)   30,50
T-bone steak uit de Mibrasa oven. 
Met gegrilde groenten, pepersaus, friet & salade

SURF & TURF  29,50 
runderbavette & gamba's. 
Geserveerd met friet, pepersaus & salade 
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Allergieën of dieetwensen? 
Laat het ons weten, wij helpen u met het kiezen 

van passende gerechten.

MAINS
VIS 

FISH AND CHIPS 18,50 
witvis gepaneerd in panko met 
remouladesaus, friet & salade 

ZALM   21,50 
op cederhout gegaard met gegrilde groenten
& friet

GAMBA'S  22,50
met knoflook, peterselie, rode peper & pernod.
Geserveerd met brood & salade.

VEGA

VEGA BURGER  17,50
vegetarische burger met avocado, tomaat,
chili mayo & friet

KIDS
KROKET 9,50 
1 kroket met friet, mayo & appelmoes 

KIPNUGGETS  9,50
6 kipnuggets met friet, mayo & appelmoes
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DESSERTS
HOMEMADE TWIX  8,00
huisgemaakte Twix met een bol 
vanille-ijs & slagroom

STEAM ME UP  8,00
oudhollands stroopwafelijs met karamelsaus 
& slagroom

BASTOGNE TIRAMISU 8,00
huisgemaakte tiramisu met sinaasappel, Licor 43,
pure chocolade en een bodem van bastogne

CHOCOLADE TAART   6,00
traditionele chocolade taart met slagroom

AMERICAN COOKIE ON ICE   8,00
koek met witte chocolade, vanille-ijs & slagroom

SWEET LIQUID   5,50
heerlijke Italiaanse dessertwijn

SPECIALE KOFFIE’S   6,50
Irish * Jameson
Spanish * Licor 43 
French * Grand Marnier 
Italian * Amaretto 
Jamaican * Donkere rum
Steam * Baileys
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