FOOD
BITS, BITES & BORREL
A L L D AY

Bitterballen 'Zeeuws Spek"
ambachtelijk gemaakt in Oostburg
gepekeld Zeeuws spek
krokant van buut’n & zocht van bin’n

4,8 (4st)
7 (6st)

Plankje charcuterie en kaas

15

kazen van kaasmeester Erik Murre
fijne vleeswaren
zorgvuldig geselecteerd

Tortilla van Zeeuwse polderaardappel
huisgemaakte Spaanse aardappelomelet
aïoli
srirachamayonaise

Tapaskroketjes “Noordzeegarnaal”
handgedraaid in Breskens
rijkelijk gevuld
een Zeeuwse must

Deelbrood met tapenades

8 (4st)
11,5 (6st )

8,5

ovenverse focaccia
4 huisgemaakte tapenades
100% dipplezier

6

Frietjes van zoete aardappel
gezond guilty pleasure
heerlijk knapperig
srirachamayonaise

4,5

FOOD
ZALIG, ZOET & ZONDIGEN
A L L D AY

Poffertjes (tot 18:00)

4,4

huisgemaakt
vers gebakken
roomboter & poedersuiker

Dame blanche

7

Coupe brésilienne

6,5

roomijs uit Breskens (3 bollen)
zoute karamel
krokant van Zeeuwse babbelaar

6

goudbruin & knapperig
Callebaut
marshmellow

Seizoensfruit met muntpesto

4,8

smeuïge appeltaart
roomijs uit Breskens
poedersuiker & slagroom

roomijs uit Breskens (3 bollen)
Callebaut
slagroom

Churros to share

Puntje appeltaart

Affogato

4,2

roomijs uit Breskens (1 bol)
pittige espresso van De Zeeuwse Branding
Licor 43

8

gezond guilty pleasure
variatie van fruit
munt & hazelnoot

Chocolademousse

5

Belgische chocolade
slagroom
een klassieker

GOEIE KOP KOFFIE ERBIJ?
Espresso
Espresso doppio
Koffie

2,3
3,2
2,3

Cappuccino
Latte macchiato
Windstil — cafeïnevrije koffie

2,8
3,1
2,6

FOOD
LUNCH SPECIALS
TOT 16:00

BROOD & BAGEL
Croque "Zeeuwbonk"

8,5

tosti van Zeebonkbrood
Zeeuws spek
Ouwe Zeeuw kaas

Green Bagel “Zilt”
ambachtelijk gerookte zalm
zure room
verse dille

Purple Bagel “Pulled Carrot” (vegan)

9,5

Broodje carpaccio

100% plantaardig
knapperige rauwkost
huisgemaakte pulled carrot

handgesneden boerenboterham
basilicummayonaise
krokantjes van pecorino

KROKANTE KROKETJES

SOEP & SALADE

Kaaskroket “Zeker Zeeuws” (vega)

9,5

12,5

10,5 (2st)
13,5 (3st)

Soep van de dag met toast (vega mogelijk) 5,2

Zeker Zeeuws keurmerk
zuivel van kaasboerderij Schellach in Middelburg
fris slaatje & brood

kommetje dagverse soep
toast met verse pesto
Gandaham

Bressiaanse Garnaalkroket

14,5 (2st)
18,5 (3st)

Berloumi Bowl (vega)

11,5 (2st)
15 (3st)

Salade Salicornia

handgedraaid in Breskens
bloem van de molen van Cadzand
fris slaatje & brood

Kroket van varkenswangetjes
"Duroc d’Olives"
zacht smakend vlees
mosterdzaad & zwarte olijf
fris slaatje & brood

16

Berloumi grillkaas uit Berlare (BE)
knapperige groentjes
driekleur parelcouscous
16

ambachtelijk gerookte zalm
zilte zeegroenten
Zeker Zeeuws zeekraaltjes pasta & zeewiercrisps

Healthy Ham
chips van Gandaham uit Gent (BE)
rucola
mix van pitten & zaden

16

FOOD
DINNER
VA N A F 1 8 : 0 0

SHARING
IS CARING
Love is... finally finding
someone worth sharing
your food with

Hier bij Bruist! werken we met het "shared dining"-principe.
Al onze gerechtjes worden zo geserveerd dat ze makkelijk
te delen zijn met je tafelgezelschap. De porties zijn kleiner dan
een standaard hoofdgerecht, zodat je lekker veel verschillende
smaken kunt ervaren: kleine gerechtjes, groots genieten! Welke
en hoeveel gerechtjes je bestelt, is natuurlijk helemaal aan jou.
Heb je hulp nodig bij je keuze? We helpen je graag!
Zie ook het sharing menu op de volgende pagina.

VAN 'T LAND
Rundstournedos met chimichurri

12,5

botermalse tournedos • huisgemaakte
chimichurri • krokante aardappelwedges

Thai Massaman curry
van varkenswangetjes

12,5

relatief milde kokoscurry • cashew • naan

VAN 'T STRAND
Kerzandse Chowder

13,5

vis & schelpjes • romig stoofpotje •
venkel & dragon

Noordzeevis uit de oven

13,5

Mediterraanse smaken • parelcouscous •
olijventapenade

VAN DE PLANT
Zeeuwse bolus met geitenkaas (vega)
zoete bolus • kruidige peer • hartige geitenkaas

10

Chili van Zeeuwse bruine bonen (vegan) 12,5
100% plantaardig • licht pittig • nacho chips

FOOD
DINNER
VA N A F 1 8 : 0 0

MUCHOS TACOS
Soft taco’s met pulled turkey

12,5 (2st)
18,5 (3st)

licht pittige pulled turkey •
pico de gallo • mango

Soft taco’s met pulled carrot (vegan) 12,5 (2st)
100% plantaardig • pico de gallo • mango

18,5 (3st)

Soft taco’s met Noordzeevisreepjes 12,5 (2st)
kruidig gebakken visreepjes •
pico de gallo • mango

18,5 (3st)

Liever een low-carb taco? Geen probleem, dan
vervangen we de taco’s door little gem slakropjes!

OODLES OF NOODLES
Noedels met tournedos

12,5

12,5

Vietnamese rijstnoedels • knapperige groentjes •
kruidige visreepjes

Vietnamese rijstnoedels • knapperige groentjes •
pittige rundsvleespuntjes

Noedels met Berloumi grillkaas (vega)

Noedels met Noordzeevis

12,5

Vietnamese rijstnoedels • knapperige groentjes •
Berloumi grillkaas uit Berlare (BE)

TO
SHARE...

SHARED DINING
EXPERIENCE - HET MENU

... OR NOT
TO SHARE

DAILY SPECIAL

Geef de keuze uit handen en laat je verrassen door een
opeenvolging van sharing gerechtjes. Van hartige start
tot zoete verleiding. Verkrijgbaar vanaf 2 personen.

34,5 pp

Vandaag eens geen zin in sharen? Geen probleem: elke dag stellen
we een wisselende dagschotel voor, volgens seizoensaanbod.
Exclusief voor jou.
19,5

