HAAL BRUT IN HUIS!
BURGERS
CHEESE/BACON BURGER
100% runderburger (Irish view) - Romeinse sla - bacon - cheddar - tomaat - augurk - rode ui Brut’s mayo

14,95

BRISKET BURGER
Langzaam gegaard rundvlees - Romeinse sla - tomaat - rode ui compote - zoete augurk - cheddar smokey BBQ saus

14,95

CHICKEN BURGER
Krokante kippendij - Romeinse sla - tomaat - rode ui - gegrilde paprika - hot chili mayo

14,95

FISH BURGER
Lekkerbek - Romeinse sla - zoete augurk - rode ui - aioli

14,95

VEGGIE BURGER
Burger van kidneybonen, mais, paprika, mozzarella en cajun kruiden - Romeine sla - tomaat - rode ui gegrilde paprika - nacho’s - tomaten chutney

13,50

Alle burgers worden geserveerd met friet, mayo en ketchup

OOK LEKKER
PATAT STOOF
100% runderstoof - krokante uitjes - friet piccalilly

8,50

LOADED FRIES
Verse friet - pulled chicken - bacon - cheddar rode ui - Sriracha mayo

8,50

TORPEDO PRAWNS (8 st)
Chili mayo

7,50

BORRELPLANK & FLES WIJN

HALVE KIP
14,95
Geroosterde kip uit de oven, afgelakt met een
pittige BBQ saus
Geserveerd met friet en coleslaw

Assortiment vleeswaren - kaas - olijven gebrande noten - brood met dips - nacho’s.
+ Fles wijn (keuze tussen rood, wit, of rosé)
Trek in een fles bubbels? +€5,Wil je uitpakken?
Vraag naar onze exclusieve wijnen!
CHICKEN TENDERS
Krokante kippendijtjes - chili mayo

6,50

HUISGEMAAKTE BITTERBALLEN (6 st)
Brut’s mayo

6,95

AFHALEN - 10% KORTING

BEZORGEN
Bestelling plaatsen tussen 13.00 en 20.00 uur
Thuis bezorgd tussen 16.00 en 21.00 uur
Minimale besteding €25,Betaling bij bezorgen: Alleen via tikkie
(Betaling ontvangen = bestelling maken & leveren)

Bezorgen alleen in Dordrecht (gratis)

30,00

VOOR 2 PERSONEN

OPEN:
WOENSDAG
T/M ZONDAG
BESTELLEN VIA
078 - 613 16 48

Bestelling afhalen vanaf 16.00 tot 21.00 uur
Locatie:
BRUT Burgers & Steaks
Groenmarkt 113 - Dordrecht
Betaling bij afhaal: Alleen pinnen!

