WARME DRANKEN
€ 2,20
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00
€ 2,70
€ 3,50

Luxe thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
met slagroom

Latte macchiato
Latte macchiato

met slagroom & smaak

Koffie
Koffie verkeerd
Koffie met likeur
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso

Alle varianten koffie ook als
decafé beschikbaar

Feestelijk bubbels-ontbijt
€ 2,20
€ 2,70
€ 5,50
€ 2,50
€ 2,20
€ 4,00
€ 0,35

Vers gebak

€ 3,50

Ouwe Taart - appeltaartje uit de oven
Brusselse wafel uit de oven met warme kersen & slagroom
Muffins uit de oven - verschillende smaken
Een extra honing of een extra toef slagroom
Huisgemaakte cake of gebak

€ 3,50
€ 3,95
€ 2,70
€ 0,75
€ 1,95

€ 2,35
€ 2,35
€ 2,50
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,25
€ 2,25

€ 2,35
Rivella
€ 2,35
Tonic
€ 2,35
Bitter Lemon
€ 2,35
Sprite
€ 2,35
Crodino
€ 2,35
Chocomel / Fristi
100% biologische sappen € 2,50
€ 1,00
Melk
€ 0,85
Ranja

€ 4,00 Ananas - mango

€ 4,00

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,25
€ 6,50
v.a. € 2,75

Grolsch fl. 30cl
Rodenbach FruitAge
La Trappe - Trappiste
Omer Traditional Blond
Pauwel Kwak
Radler 0% & Radler 2%
Wisseltap

Brasserie Onder Ons
OnderOns2012

Diverse zoete en hartige hapjes geserveerd op
etagères, vergezeld van diverse theesoorten.
Ook is er een mogelijkheid voor een luxer en
uitgebreider assortiment met een heerlijk
glas prosecco.

BRASSERIEONDERONS.NL

BRASSERIEONDERONSVUGHT

op bestelling, €37,50 voor 2 personen

Diverse versgebakken broodjes, zoet en hartig
beleg, versgeperste jus d’orange en prosecco.
Inclusief borden, bestek en glazen.
Zin om er even op uit te gaan? Bestel dan bij ons
de fietstocht langs de vele fietsknooppunten. Of
ga met de kinderen erop uit met de speurtocht
langs de vele speeltuinen in Vught.

op locatie of in de brasserie
Borrel, BBQ of feest?
U kunt het zo gek niet bedenken of
ook dat verzorgen wij voor u!

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Huiswijn rood
Huiswijn wit
Rosé of Moezel
Tinto de Verano
Rode Port
Aperol Spritz
Verschillende likeur

Standaard €22,50 / Luxe €25,00
per persoon, op reservering

Catering

SMOOTHIES
Aardbei - banaan

Gratis thuisbezorgd in Vught.

Goed gevulde picknickmand

KOUDE DRANKEN
Coca-Cola / Zero / Light
Fanta Orange / Cassis
Ice Tea: Black / Green
Ginger Ale
Appelsap
Verse jus - klein
Verse jus - groot
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood

Diverse vers gebakken broodjes,
zoet en hartig beleg, gekookte eitjes, boter,
vers geperste jus d’orange en prosecco.
Inclusief borden, bestek en glazen.

Gezellige High Tea

WAT LEKKERS BIJ DE KOFFIE OF THEE
Bekijk de gebaksvitrine voor ons wisselende assortiment

op bestelling, €35,- voor 2 personen

€ 2,55
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 2,75

Naast heerlijke hapjes of een compleet diner
kunnen wij ook tevens de aankleding van de
ruimte(s) regelen en naar gewenst ook de
bediening.
En wat dacht u van een verkoelend ijsje
uit onze echte ijsfiets als dessert of
als verrassing op uw kinderfeestje?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor
de prijzen en mogelijkheden.

Brasserie Onder Ons
Moleneindplein 21, 5262 CW Vught, 073 656 02 54

RUSTIEKE BONK OF BOERENBAM
Jonge kaas 

(WIT OF BRUIN)

met mosterd-dille dressing

LUNCHKAART
€ 5,50

Oude kaas 

€ 6,95

Jantjes eiersalade 

€ 6,50

Gerookte zalm

€ 9,25

Met Old Amsterdam & appel-peer compote
met tomaat & gebakken spek
Met zongedroogde tomaatjes & citroencrème
Huisgemaakte hete kip

Licht pittig gemarineerde kippendij, rode ui, champignons & paprika
Carpaccio

Van lendenbiefstuk met oude kaas, cashewnootjes, pesto & truffelmayonaise

€ 9,25
€ 10,00

Gegrilde beenham

€ 8,25

Chef’s keuze 

€ 7,95

Met tomaat, cashewnootjes & mosterd-dille dressing
Met gebakken spek, paprika, rode ui & champignons
Met ui, jus & grove mosterd
Broodje gezond 

Met beenham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ananas, rode ui, paprika
& een gekookt eitje
Half om half

Lekker combineren! Zalm of carpaccio +€0,50

€ 6,75

€ 8,50

Met friet of boerenbam, mosterd & mayonaise
Club Sandwich

3 getoaste boerenbammen met huisgemaakte hete kip, gebakken spek, spiegelei
& truffelmayonaise
12 uurtje 

3 boerenbammen belegd met beenham, kaas, spiegelei, Bourgondische kroket &
een kopje soep

(WIT OF BRUIN)

Net als vroeger
Brie 

Met honing & walnoten

€ 5,85
€ 6,25

Caprese 

€ 6,75

Geitenkaas 

€ 7,75

Mozzarella, tomaat & pesto
Met walnoten, gebakken spek & appel-peer compote

€ 9,95

€ 9,95

€ 12,50

Kipsaté

Met friet, kroepoek & zoetzuur
Pasteibakje

€ 7,25

Rustieke bonk met hamburger

€ 7,50

met kippenragout
Sla, tomaat, rode ui & hamburgersaus

Rustieke bonk hamburger met friet

Sla, tomaat, rode ui, mayonaise & hamburgersaus

€ 9,95

Soep van de dag

€ 5,00

Soep van het seizoen

€ 5,75

MAALTIJDSALADES
Geitenkaas 

€ 11,75

Huisgemaakte hete kip

€ 11,75

Met rode ui, tomaat, champignons & paprika
Gamba’s

€ 11,75

Carpaccio

€ 11,75

Met tomaat, champignons, rode ui, paprika, pesto & citroencremè
Met oude kaas, cashewnootjes, pesto & truffelmayonaise



Kan vegetarisch

€0,75 Extra brood
€1,00 Gluten-vrij brood

(WIT OF BRUIN)

€ 7,50

Beenham, jonge kaas & spek 

€ 7,95

Champignons & spek

€ 7,95

Champignons, paprika & rode ui 

€ 7,95

Boerenuitsmijter of boerenomelet 

€ 8,75

TOSTI’S VAN BOERENBAM
(WIT OF BRUIN)

€ 4,00

Beenham, kaas & spiegelei 

€ 4,50

Beenham, kaas & ananas 

€ 4,50

Mozzarella, tomaat & pesto 

€ 5,00

Geitenkaas & spek 

€ 6,25

WARME SNACKS

SOEPEN

 Vegetarisch

Beenham & jonge kaas 

Beenham & kaas 

Uit de oven. Met champignons, spek, walnoten & appel-peer compote

RUSTIEKE BONK OF BOERENBAM UIT DE OVEN
Beenham & kaas 

€ 8,50

Bourgondische kroketten

€ 7,75

Gehaktbal

UITSMIJTER OF OMELET OP BOERENBAM

Brabantsche worstenbroodje ‘kei lekker’

€ 2,30

Glutenvrije Brabantsche worstenbroodje ‘kei lekker’

€ 2,75

Saucijzenbroodje

€ 2,75

Losse Bourgondische kroket

€ 2,30

Rustieke bonk met Bourgondische kroket

€ 3,50

Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks)

€ 5,50

Portie vegetarische bitterballen (8 stuks) 

€ 5,50

Portie kaasbitterballen (8 stuks) 

€ 5,50

Portie gemengde XXL snacks (10 stuks)

€ 5,50

Puntzak frites & mayonaise 

€ 2,50

