Menukaart
Welkom bij Brasserie de Altena,
Voor u ligt de menukaart van Brasserie de Altena. Hierin vindt u onze
lunch, borrel en dinerkaart gevolgd door ons drank assortiment. We
streven erna om de kaart elke twee maanden te vernieuwen.
Onze lunchkaart bestaat uit verschillende belegde broodjes en
daarnaast verschillende koude en warme gerechten. Deze kunt u
bestellen tot 16.00.
Wat gelijk opvalt in onze dinerkaart is dat alle gerechten maar €8,50
kosten. Dit zijn wat kleinere gerechten waarbij twee à drie gerechten
volstaan voor een normaal hoofdgerecht. U kunt van onze dinerkaart
bestellen vanaf 17.00. Heeft u een allergie waar rekening mee
gehouden moet worden? Meld het ons.
Bij deze heerlijke gerechten wilt u natuurlijk ook iets te drinken. Wij
van Brasserie de Altena kiezen voor een afwisselend wijnassortiment
waarbij u bij het personeel kunt informeren naar een goede en lekkere
wijn. Smaakt de wijn naar meer? Dan kunt u natuurlijk ook een extra
fles meenemen voor thuis, om er ook daar heerlijk van te genieten.
Wij zijn in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) elke dag geopend
vanaf 12.00 uur en in het weekend om 10.00 uur. In het winterseizoen
(1 oktober tot 1 april) zijn wij, op maandag en dinsdag na, elke dag
geopend vanaf 12.00. Voor diner kunt u vanaf 17.00 uur op bij ons
terecht. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot
recepties e.d. in Brasserie de Altena, of heeft u een andere vraag?
Schroom niet en stel deze vraag aan een van onze medewerkers, wij
zijn u graag van dienst.
Een fijne en smakelijke avond,

Lunch tot 16.00 uur te bestellen.
Broodjes
Keuze tussen oerbrood mais of donker (voor een Italiaanse bol of
Waldkorn bol: toeslag €1)
Bonbon van zalm gevuld met garnaal, dille en mascarpone
€9,50
met cocktailsaus
Pikante kip met courgette, paprika en geroosterde pinda’s
€8,50
Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer en ei)
€8,50
Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan en
€9,50
olijfpoeder
Geitenkaascrème met tomatenjam en noten
€8,50
Twee kroketten met mosterd (van Bommel Limousin vlees) €7,50

Salades
Standaard geserveerd met oerbrood en knoflooksaus
Tompouce van geitenkaas met tomatenjam en noten
Bonbon van zalm, gevuld met garnaal, dille en mascarpone
met toast en cocktailsaus
Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan en
olijfpoeder

€13,95
€14,95
€14,95

Uitsmijters
Keuze tussen oerbrood mais of donker
Ham of kaas
Ham en kaas
De Altena (ham, kaas, tomaat, ui en champignons)

€8,50
€9,50
€11,00

Soepen
Standaard geserveerd met oerbrood
Groentesoep met gehaktballetjes
Chinese tomatensoep met omeletreepjes

€5,80
€5,80

Tosti’s
Keuze tussen oerbrood mais of donker
Tosti met ham of kaas
Tosti met ham en kaas
Tosti pikant met chorizo, kaas, ui en paprika
Tosti de Altena (ham, kaas, ui, paprika en tomaat)

€5,50
€5,80
€6,80
€6,80

Warme gerechten
Broodje hamburger met salsa, sla, ui, kaas, bacon en
kerriecrème met friet
Pasta nero met gamba’s, paprika en ui, in pikanteroomsaus
Spareribs gelakt met teriyaki en friet en knoflooksaus
Portabello gevuld met couscous, groente, gegratineerd met
brie (vegetarisch)

€17,50
€17,50
€17,50
€17,50

Gebak tot 17.00 uur te bestellen.
Appeltaart
Oreo-karamel no bake cheesecake
Bol ijs (citroen, passie, kaneel, vanille, stracciatella)
Coupe vers fruit met sorbetijs en roodfruit coulis
Extra slagroom

€4,50
€4,50
€1,50
€6,80
€0,50

Borrelhapjes tot 16.30 uur te bestellen.
Oerbrood met kruidige knoflooksaus
Nacho’s met tomatensalsa en kaas uit de oven
Bitterballen (8 stuks) met mosterd
(van Bommel Limousin vlees)
Warme bittermix (8 stuks) met diverse sausjes
Kaasplankje met vijgenbrood
Vlaamse frieten met Mayonaise
Borreletagère gevuld met diverse warme en koude hapjes

€5,50
€6,80
€6,80
€6,80
€6,80
€3,75
€16,50

Dinerkaart vanaf 17.00 tot 21.00 uur
Gerechten

€8,50

Bonbon van zalm gevuld met garnaal, dille en mascarpone, met
toast en cocktailsaus
▪
Rundercarpaccio met truffelcrème, parmezaan en olijfpoeder
▪
Geroosterde groentesalade met walnoten, cherrytomaatjes, feta
en peterseliedressing
▪
Tompouce van geitenkaas, tomatenjam en noten
▪
Salade pikante kip met courgette, paprika en geroosterde pinda’s
▪
Rendang met sperzieboontjes, rijst en loempiaatjes
▪
Roodbaarsfilet met steeltjesstamppot en mosterdsaus
▪
Varkenshaas met gebakken krieltjes en champignon-pepersaus
▪
Gefrituurde kabeljauw met friet en remoulade
▪
Lamsköfte met chutney van rode ui en pita
▪
Pasta nero met gamba’s, paprika en ui, in pikanteroomsaus
▪
Portabello gevuld met couscous, groente, gegratineerd met brie
▪
Broodje hamburger met
salsa, sla, ui, kaas, bacon en kerriecrème
▪
Spareribs gelakt met teriyaki, friet en knoflooksaus

Bijgerechten
Oerbrood met knoflooksaus
Broodplank met olijfolie, salsa, zout en knoflooksaus
Vlaamse frieten met mayonaise
Hollandse salade van ei, tomaat en komkommer
Roerbakgroente

€5,50
€6,50
€3,75
€4,75
€5,50

Soepen
Groentesoep met gehaktballetjes
Chinese tomatensoep met omeletreepjes

Nagerechten tot 21.30 uur te bestellen

€5,80
€5,80

€6,80

Oreo-karamel no bake cheesecake met stracciatella-ijs
Witte chocolade ijslolly gevuld met karamelzeezout geserveerd met
kersen en slagroom
Appeltaart met vanille-ijs en slagroom
Coupe vers fruit met sorbetijs en roodfruit coulis
Kaasplankje met vijgenbrood en mangochutney
Koffie compleet met friandises en Cafe Marakesh

Speciale koffies
Keuze uit gezoete of ongezoete slagroom
Irish Coffee (Jameson)
Cuban Coffee (Bacardi)
Mexican Coffee (Kahlúa)
French Coffee (Grand Marnier)
Spanish Coffee (Licor 43 of Tia Maria)
Baileys Coffee (Baileys)
Revolution Coffee (Tia Maria, Grand Marnier)
Italian Coffee (Amaretto)
D.O.M. Coffee (D.O.M. Benedictine)

€6,80

Wijnen
Open Huiswijn

Per glas €4,25, per fles €23,95

Open hebben wij drie zachte, fruitige huiswijnen uit het zuiden van
Frankrijk staan: “Coeur du Sud.” Er is de keuze uit een droge witte
wijn, rode wijn of rosé. Daarnaast is er voor de liefhebber ook een
zoete witte wijn, de “Josef Drathen, Kabinett.”

Alcoholvrije wijn
Carl Jung 0.0% Rood/Wit

per glas € 4,95

Flessen Wijn
Wit
Torres, Verdeo Verdejo
€ 26,• Spanje (Rueda), Tropisch fruit, citrus, ruikt naar appeltjes
Sancerre, La Croix du Roy
€ 45,• Frankrijk (Sancerre), Sauvignon blanc, florale aroma’s, fris
Chateau Souverain, Chardonnay
€ 28,• Verenigde Staten (Californië), op hout gelagerd, zacht, fruitig

Rood
Torres Coronas Tempanillo
• Spanje (Catalunya), rood fruit, vol, lange afdronk.

€ 26,-

Drouhin Rully, Pinot Noir
€ 51,• Frankrijk (Bourgogne), zachte wijn, aroma van viooltjes en rijpe
bramen, aromatische afdronk.
Bertani, Valpolicella Classico
€ 36,• Italië (Veneto), geur van kersen, pruimen, vanille, specerijen,
gedroogd fruit, tabak en amandel, krachtig en soepel.

Mousserende wijn €4,95 per glas, €25,95 per fles
Rigol, Cava do Brut
Italië, elegant, appel en meloen, droge afdronk

Cocktails

€7,80

Fresh 43
Licor 43, spa rood, citroen
Aperol spritz
Aperol, prosecco, spa rood, sinaasappel
De Altena’s Hugo
Vlierbes siroop, prosecco, spa rood, citroen, munt

Gin tonics

€9,50

Green gin tonic
Hendricks gin, elderflower tonic, munt
Spicy gin tonic
Hendricks gin, indian tonic, spaanse peper, citroen
Sweet lady’s gin tonic
Hendricks gin, rose lemonade, rood fruit

Virgin cocktails (0.0)

€6,50

Virgin Altena’s hugo
Vlierbes siroop, gingerale, spa rood, citoen, munt
Evridino
Crodino, citoen, munt

Dessert Wijn

€5,50 per glas, €27,95 per fles

Torres Floralis Moscatel
Spanje, aromatisch, geuren van rozen en geranium, licht
Sherry Pedro Ximenez
Gedroogd fruit, koffiebonen, mokka en zoete drop.

Drankenkaart
Warme dranken
Koffie / Espresso
€ 2,60
Dubbele espresso
€ 3,80
Ristretto
€ 3,80
Cappuccino
€ 2,80
Decafé Koffie
€ 2,75
Decafe cappuccino
€ 2,95
Koffie Verkeerd
€ 3,15
Latte Macchiato
€ 3,30
Lipton Thee
€ 2,70
Verse munt/ gember thee € 3,45
Warme Chocomel
€ 3,45
Frisdranken
Coca cola/Zero
€ 2,70
Fuze tea sparkling/ Green € 2,80
Fanta orange/Cassis
€ 2,70
Sprite
€ 2,70
Finley tonic/Bitter lemon € 2,80
Rivella
€ 2,70
Chaudfontaine Plat/Bruis € 2,70
0,5L
€ 4,15
Chocomel / Fristi
€ 2,70
Tomatensap
€ 2,80
Verse Jus d’Orange
€ 4,10
Crodino
€ 3,20
Appelsap uit de Betuwe € 3,70
Apfelsaftschorle BIO
€ 4,10
Melk
€ 2,40
Port/Sherry/Vermouth
Fonseca White port
Fonseca Ruby port
Martini Bianco/Rosso
Sherry dry/Medium dry

€ 4,20
€ 4,20
€ 4,10
€ 4,30

Whiskey
Jameson
€ 5,30
Johnny Walker Red label € 5,30
Johnny Walker Black label € 6,70
Jack Daniels
€ 5,95
Cragganmore
€ 6,70

Bieren Tap
Grolsch
€ 2,80
Grolsch Bockbier (winter) € 4,15
Grolsch Weizener (zomer)€ 4,15
Bieren fles
Grimbergen Blond
€ 4,15
Grimbergen Dubbel
€ 4,15
Grimbergen Tripel
€ 4,15
Peroni
€ 4,15
Grolsch 0.0%
€ 3,15
Grolsch Radler 0.0%
€ 3,15
Likeuren
Baileys
Tia Maria
Cointreau
Disaronno Amaretto
Crème de Cassis
Licor 43
Drambuie
Frangelico
Grand Marnier
Kahlúa
Dom Benedictine
Pernod
Ricard
Sambuca
Campari
Limoncello
Jägermeister

€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,45

Gedistilleerd
Bols Jonge jenever
Bols Oude jenever
Bols Corenwijn
Bols Vieux
Bacardi
Gordon’s gin
Hendricks gin
Smirnoff vodka

€ 4,15
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,45
€ 4,45
€ 4,75
€ 4,45

Cognac
Rémy martin VSOP
Calvados

€ 6,70
€ 5,30

