
 

 

Afhaalmenu oktober Brasserie de Altena 

 

Voorgerechten: 

 Bonbon van zalm gevuld met garnaal, dille en mascarpone met cocktailsaus  €8,50 

 Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan en olijfpoeder   €8,50 
 Gepocheerde peer met geitenkaas, honing en noten (vegetarisch)  €8,50 
 Groentesoep met gehaktballetjes      €5,80 

 Bospaddenstoelensoep met truffelolie      €5,80 
 

Hoofdgerechten: 

 Spareribs gelakt met teriyaki, friet en knoflooksaus       €17,50 

 Broodje hamburger met salsa, sla, ui, kaas, bacon en kerriecrème met friet €17,50 
 Gebakken zalm met pappardelle, diverse groente en mosterdsaus     €17,50 
 Risotto met paddenstoelenbouillon en Parmezaan (vegetarisch)  €17,50 
 Spaghetti met gamba’s in knoflook- rode peper olie       €17,50 
 Hachee met andijviestamppot, jus en spekjes     €17,50 

 
 

Maaltijdsalades:   

Met daarbij de keuze uit friet met mayonaise of brood met knoflooksaus 

 Salade carpaccio met truffelcrème, Parmezaan en olijfpoeder           €14,95 

o Friet   

o Brood   

 Salade bonbon van zalm gevuld met garnaal, dille en mascarpone met cocktailsaus  €14,95 

o Friet 

o Brood 

 Salade van gepocheerde peer met geitenkaas, honing en noten (vegetarisch)         €14,95 

o Friet  

o Brood 

Kids: 

 Kroket met salade, friet en mayonaise     €7,50 

 Frikandel met salade, friet en mayonaise    €7,50 

 Kipnuggets met salade, friet en mayonaise    €7,50 

 

Extra: 

 Oerbrood met knoflooksaus       €4,75  

 Vlaamse frieten met mayonaise      €3,75 

 Roerbakgroente       €5,50 

 Hollandse salade van ei, tomaat en komkommer   €4,75 

 Frikandel        €2,00 

 Kroket          €2,00 

 Knoflooksaus        €0,50 

 Mayonaise        €0,50 

 Curry         €0,50 

 Ketchup        €0,50 

 Cocktail saus        €0,50 

 Kerrie crème         €0,50 

 

 



 

 

 

 

Desserts: 

 Appeltaart met slagroom       €4,50 

 Hangop met stoofperen       €4,50 

 Kaasplankje met vijgenbrood       €6,80 

 

Non-alcoholische dranken: 

 Cola    blik 0.33l     €2,50 

 Cola zero   blik 0.33l     €2,50 

 Chaudfontaine sparkling pet 0.40l     €2,95 

 

Alcoholische dranken: 

 Grolsch blik   blik 0.33l     €3,50 

 Fles huiswijn wit, roze, rood fles 0.75l     €17,50 

 

 

U kunt bestellen van woensdag t/m zondag vanaf 17.00uur tot 20.00uur via 

www.brasseriedealtena.nl of bel ons op 0481-482196. U kunt ook vanaf 12.00 uur het formulier 

inleveren bij Brasserie de Altena.  

 

U kunt afhalen van woensdag t/m zondag. 

LET OP! Het kan zijn dat de afhaal is gesloten vanwege drukte in het restaurant. 

 

Tijd afhaal:                                                                                       

Naam:             

Telefoonnr:            

Opmerking:            

 

http://www.brasseriedealtena.nl/

