SUPPORT ONS

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

15,95

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

15,95

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

15,95

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

14,50

VEGGIE BEETROOTH BURGER
Seaweed spinach bun - burger van rode biet - citrus mayo - venkel - sla - uienringen

14,50

Alle burgers worden geserveerd met friet, mayo en ketchup

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

9,50

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

10,50

VEGGIE LOADED FRIES
Verse friet- Parmezaanse kaas - rozemarijn truffelmayo - bosui - zongedroogde tomaten
HALVE KIP
Geroosterde kip uit de oven, afgelakt met
een pittige BBQ saus
Geserveerd met friet en coleslaw

35,00

BORRELPLANK & FLES WIJN
VOOR 2 PERSONEN

9,50

15,95

ZOET
SALTED CARAMEL BROWNIE

4,50

CARROT CAKE

4,50

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!
TORPEDO PRAWNS (8 st)
Chili mayo

7,50

CHICKEN TENDERS
Krokante kippendijtjes - chili mayo

8,50

OLD AMSTERDAM BITTERBALLEN (6 st)

6,95

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

AFHALEN - 10% KORTING

Bestelling plaatsen tussen 14.00 en 20.00 uur
Thuis bezorgd tussen 16.00 en 21.00 uur

Bestelling afhalen vanaf 16.00 tot 21.00 uur

Minimale besteding €25,Betaling bij bezorgen: Alleen via tikkie

Locatie:
BRUT Burgers & Steaks
Groenmarkt 113 - Dordrecht

(Betaling ontvangen = bestelling maken & leveren)

Bezorgen alleen in Dordrecht (gratis)

Betaling bij afhaal: Alleen pinnen!

kerst 2020
DE CRIMP “HOME SWEET HOME”
EERSTE & TWEEDE KERSTDAG
5 gangen menu
“All in one” doe-het-zelf kit:
Uitgeschreven bereidingswijze van de chefkok,
foto van het eindresultaat per gerecht

47,50 p.p.
Optioneel:
- Bijpassende wijnen €19,50 per fles

MENU
Amuse: Hartig CRIMP cakeje
Voorgerecht keuze uit: Runder tartaar, Zalm ceviche of Pastinaakblini’s
Tussengerecht: Pompoen soep
Hoofdgerecht keuze uit: Parelhoen, Snoekbaars of Ravioli van bospaddenstoelen
Nagerecht: Millionaire’s slice

Bestellen kan telefonisch vanaf nu t/m 21 dec elke dag v.a. 14.00 uur.
Dieet wensen en/of allergenen? Geef het aan, we houden er graag rekening mee!

BRUT’s gourmet platter AAN HUIS:
EERSTE & TWEEDE KERSTDAG
Brut’s GOURMET PLATTER (vlees/vis)

12,50 p.p.
Optioneel:
- Bijpassende wijnen €19,50 per fles
- Borrelplank €35,- per plank
- Vlees, vis of vega salade €40,- per schaal
- Brownie of carrot cake €4,50

CADEAU TIP! Onze Brut hoodies (€35,-) houden je deze winter graag warm!
Meer info of bestelling plaatsen? Bel 078 647 24 50
of houd onze social in de gaten voor alle updates!

