MENUKAART
GRAND CAFÉ DE BRINK
eten I drinken I borrelen

@grandcafédebrink
Grand Café de Brink

ALL DAY LONG
KROKETTEN
met wit of zonnebloempittenbrood

2 rundvleeskroketten €9,90
2 zalmkroketten
€10,50
2 groentekroketten €9,50

sushirijst en sojabonen
gerookte zalm met zoetzure komkommer,
avocado en sesamzaad

€12,90

pulled jackfruit met groene asperge, ingelegde
bundelzwam en kroepoek van rode curry

€12,50

SALADES

SOEPEN
geserveerd met stokbrood

Drentse mosterdsoep €5,90
met spek
tomatensoep
€5,90
soep van het seizoen €5,90

geserveerd met stokbrood
huisgerookte zalm met komkommer, rode ui, ei, avocado
en limoenmayonaise
M €10,50 I L €13,50
kalfspastrami met zongedroogde tomaat, mozzarella en
truffelmayonaise
M €10,50 I L €13,50
jackfruit met Amsterdamse uitjes, groene asperge en
ponzusaus
M €10,50 I L €13,50

TOSTI'S
op focaccia

kaas
€5,90
ham & kaas
€5,90
Italiaans: met tomaat,
mozzarella & pesto €8,50

UITSMĲTERS
ham, kaas of spek
ham & kaas

POKÉ BOWLS

€8,30
€9,30

PANNENKOEKEN

naturel
€7,00
kaas
€8,50
ham
€8,50
spek
€8,50
appel
€8,00
ananas
€8,50
Brinkse pannenkoek €12,50
met pastrami, tomaat,
mozzarella, rode ui en sla

SPECIAL
met brood of frites

Brinkse gehaktbal met
champignons, paprika, ui en spek
€14,50

BROODJES
witte ciabatta of waldkornciabatta
rundercarpaccio met Parmezaanse kaas,
pestomayonaise, noten en rucola

€10,50

huisgerookte zalm met kappertjes, komkommer
en limoenmayonaise

€10,50

broodje gezond met ham, kaas, tomaat,
ui en komkommer

€9,50

beenham geserveerd met honingmosterdsaus
en sla (warm)

€9,50

pastrami met rucola, zongedroogde tomaat
en mozzarella

€10,50

brie met walnoten en honing (warm)

€9,50

BRUSCHETTA
pastrami met tomaat, mozzarella, zongedroogde
tomaat en rucola
€12,90
jackfruit met guacamole, tomaat, rode ui
en rucola

€12,50

BURGERS
geserveerd met frites en sla
runderburger met cheddar, spek, tomaat,
augurk en kruidensaus

€17,50

groenteburger met tomatensalsa, brie
en rode ui

€17,50

KLEINE GERECHTEN / VOORGERECHTEN
rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, rucola
en pestomayonaise (M / L / XL) v.a. €11,50

tostada met jackfruit, groene asperge,
Amsterdamse uitjes en ponzusaus
€10,50

huisgerookte zalm met zoetzure komkommer,
wasabi-kroepoek en limoenmayonaise €11,50

in knoflookolie gebakken gamba's met
Noordzeekoekjes en tomatenchutney

kalfspastrami met zongedroogde tomaat,
mozzarella en truffelmayonaise
€11,50

langzaam gegaarde knolselderij met piccalilly,
Amsterdamse uitjes en cornichons
€11,50

één van onze soepen: Drentse mosterdsoep,
tomatensoep of soep van het seizoen
€5,90

één van onze salades met gerookte zalm,
kalfspastrami of jackfruit
€10,50

PETITE GRANDE ENTREÉ

€11,50

PROEVERĲ VAN SOEPJES

assortiment van kleine gerechten voor twee
personen, geserveerd met ambachtelijk
brood, boter en olijfolie
€21,50

proef onze drie soepen (Drentse mosterdsoep,
tomatensoep en seizoenssoep), geserveerd
met ambachtelijk brood, boter en olijfolie
€8,50

BRINKSE TAPASPLANK
foodsharing vanaf twee personen
geserveerd met Toscaans plukbrood en aioli
M €11,50 p.p.

L €14,50 p.p.

VLEES

RUNDERCARPACCIO

met aardappelgarnituur, groente en salade
schnitzel met saus van spek en ui

€19,50

lamsprocureur (gestoofd en gegrild)
met mangochutney

€21,50

spareribs in zoetpittige marinade

met Parmezaanse kaas, rucola & pestomayonaise
M (80 gram) €11,50
L (160 gram) €15,50
XL (300 gram) €25,25

v.a. €17,50

saté (kippendij of varkenshaas) met
cassave, satésaus, gefrituurde ui en atjar €19,50
varkenshaas met champignonroomsaus

DÉ SPARERIBS VAN DE BRINK

€20,50

entrecôte met jus van rode wijn
180 gr.
250 gr.

€24,50
€27,50

poussin (piepkuiken) met saus van
ras el hanout

€23,50

bereid in een marinade van ketjap, suiker,
sambal, laurier en mosterdzaad
M (300 gram) €17,50
L (600 gram) €23,50
XL (900 gram) €27,50

VIS
met aardappelgarnituur, groente en salade
zalm met saus van witte wijn €23,50
makreel met remouladesaus €21,50
kabeljauw met romescosaus €22,50

PASTA & VEGA
geserveerd met salade
groenteburger met tomatensalsa, brie en rode ui (& frites) €17,50
gnocchi van biet en geitenkaas, gebakken in salieboter

€18,50

spaghetti bolognese, op klassieke wijze bereid

€17,50

risotto met walnoot, brie en rucola

€18,50

groentecurry geserveerd met rijst

€18,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

VOEDSELALLERGIE

soep naar keuze

€3,80

kleintje carpaccio

€4,00

pannenkoek of poffertjes

€4,80

kipnuggets, frikandel of kroket *

€6,50

spareribs *

€7,50

spaghetti bolognese

€8,50

Heeft u een voedselallergie?
Maak deze aan ons kenbaar, dan kunnen
wij er (hoogstwaarschijnlijk) rekening mee
houden. 100% garantie kunnen wij echter
niet geven, in verband met 'versleping'.
Alle informatie over allergenen is
beschikbaar.

coolkids: een bol vanille-ijs met
aardbeiensaus, snoep en slagroom

€4,50

LOYALITEITSPAS

deze gerechten worden geserveerd met frites,
appelmoes en salade
Het is uiteraard ook mogelijk om in overleg met een
van onze medewerkers een kinderportie van onze
andere gerechten te serveren.

ONS COVID-19 BELEID
Er is een duidelijke looproute, wij
verzoeken u deze te volgen.
Volg onze voorzorgsmaatregelen.

Houd rechts!
Rechts heeft voorrang!

Scan de QR-code
hiernaast om alle
voorzorgsmaatregelen
die wij hebben
getroffen te lezen.

Heeft u onze loyaliteitspas al? Zo spaart u
bij elke euro die u bij ons uitgeeft €0,05
voor een volgend bezoek. Vraag onze
medewerkers gerust voor meer informatie.

DESSERTS
sorbet op klassieke wijze

€8,50

dame blanche
met vanille-ijs en chocoladesaus

€8,50

Dwingeler toren: 3 bollen boerenjongens-ijs
met boerenjongens en slagroom
€8,50
aardbeienmousse met limoensortbet-ijs
en bouillon van aardbei
€9,50
mousse van bloedsinaasappel met witte
chocolade-ijs en brownie
€9,50
gegrilde ananas met kokosparfait
en stroop van dragon

€9,50

koffie met bonbons

€4,75

kaasdessert: selectie van binnenen buitenlandse kazen

€12,50

GRAND DESSERT
een proeverij van verschillende
nagerechten
€9,50 p.p.

STEL ZELF UW 3-GANGEN MENU SAMEN!
€32,50

sommige gerechten hebben een meerprijs

VOORGERECHTEN

rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, noten, rucola en pestomayonaise
huisgerookte zalm met zoetzure komkommer, wasabi-kroepoek en limoenmayonaise
kalfspastrami met zongedroogde tomaat, mozzarella en truffelmayonaise
tostada met jackfruit, groene asperge, Amsterdamse uitjes en ponzusaus
in knoflookolie gebakken gamba's met Noordzeekoekjes en tomatenchutney
langzaam gegaarde knolselderij met piccalilly, Amsterdamse uitjes en cornichons
één van onze soepen: Drentse mosterdsoep, tomatensoep of soep van het seizoen
één van onze salades met gerookte zalm, kalfspastrami of jackfruit

HOOFDGERECHTEN

spareribs (300 gr.) in zoetpittige marinade (600 gr. +€3,00 I 900 gr. +€5,00)
saté (kippendij of varkenshaas) met cassave, satésaus, gefrituurde ui en atjar
entrecôte met jus van rode wijn (180 gr. +€3,00 I 250 gr. +€5,00)
poussin (piepkuiken) met saus van ras el hanout (+€2,50)
lamsprocureur (gestoofd en gegrild) met mangochutney
varkenshaas met champignonroomsaus
schnitzel met saus van spek en ui
zalm met saus van witte wijn (+€2,00)
makreel met remouladesaus
kabeljauw met romescosaus
spaghetti bolognese, op klassieke wijze bereid
groenteburger met tomatensalsa, brie en rode ui
risotto met walnoot, brie en rucola
gnocchi van biet en geitenkaas, gebakken in salieboter
groentecurry geserveerd met rijst

DESSERTS

Dwingeler toren: 3 bollen boerenjongens-ijs met boerenjongens en slagroom
mousse van bloedsinaasappel met witte chocolade-ijs en brownie
kaasdessert: selectie van binnen- en buitenlandse kazen (+€3,50)
aardbeienmousse met limoensortbet-ijs en bouillon van aardbei
gegrilde ananas met kokosparfait en stroop van dragon
dame blanche met vanille-ijs en chocoladesaus
sorbet op klassieke wijze
koffie met bonbons

4-GANGEN MENU
maak van uw 3-gangen menu een 4-gangen
menu met een soep naar keuze als
tussengerecht! (meerprijs €5)

VERRASSINGSMENU

2-gangen verassingsmenu (voor- en
hoofdgerecht) met koffie of thee na
€24,50

DRANKEN
KOFFIE
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Latte machiato
Satans koffie
Oote koffie
Irish coffee
Portie slagroom
Warme choco

GEBAK
Appeltaart
met slagroom
Hazelino
Kruidkoek
Maandgebak

GEDISTILLEERD /
LIKEUREN

WITTE WĲN
€2,50
€2,70
€2,70
€2,60
€4,25
€3,20
€4,50
€5,50
€6,50
€1,75
€3,00

Les Bertholets, Chardonnay
glas
€4,50
1/2 liter
€18,00
fles
€24,50
Les Bertholets, Vermentino
glas
€4,50
1/2 liter
€18,00
fles
€24,50

Guadalupe, Antao Vaz,
Roupeiro, Arinto
€5,50
glas
€22,00
1/2 liter
€31,50
€3,90 fles

RODE WĲN

€3,90
€2,75 Les Bertholets, Merlot
€4,50
€4,00 glas
1/2 liter
€18,00
fles
€24,50
Diverse smaken
€2,50 Domaine Clavery, Cabernet
Verse muntthee €3,30 Sauvignon, Syrah
€4,50
glas
€18,00
1/2 liter
€24,50
Pepsi cola (light) €2,50 fles
Tonic
€2,50 Guadalupe, Aragonez,
7-up
€2,50 Alfrocheiro, Trincadeira
Sinas
€2,50 glas
€5,50
Bitter lemon
€2,50 1/2 liter
€22,00
Cassis
€2,50 fles
€31,50
Rivella
€2,50
Ice tea
€2,75
Ice tea green
€2,75 Canal viel Rosé, Cinsault,
Crystal clear
€2,75 Merlot, Grenache, Syrah
Ginger ale
€2,75 glas
€4,50
Sinaasappelsap
€2,70 1/2 liter
€18,00
Appelsap
€2,70 fles
€24,50
Druivensap
€2,95
Aix
Rosé,
Cinsault,
Grenache,
Tomatensap
€2,95
Verse jus
€3,90 Syrah
€36,50
Dubbelfris
€2,95 fles
Melk/karnemelk €2,50
Chocomel
€2,50
Cava Masia de la Luz
Fristi
€2,50
glas
€4,50
Sourcy rood
€2,50
fles
€24,50
Sourcy blauw
€2,50

Jenevers
Berenburg
Citroenbrandenwijn
Drents kruidenbitter
Rum / Gin / Vodka
Jägermeister
Cognac (v.a.)
Armagnac, Calvados

ROSÉ

CAVA

QR CODE
MENUKAART

€4,95
€4,95
€4,95
€4,95
€4,95
€3,95
€3,95
€3,95

Amaretto
Tia Maria
Cointreau
Grand Marnier
Baileys
Passoa
Safari
Malibu

WHISKEY'S
Jameson, four roses
Glenfiddich
Johnny Walker
Famous grouse
Snow Grouse

€4,25
€4,35
€4,20
€4,10
€5,10

€9,80
€9,80
€8,80
€8,60
€13,60

Oban
Laphroaig
Gragganmore
Glenkinchie
Lagavulin

BIER

THEE

FRIS

€2,45
€2,75
€2,75
€2,50
€3,95
€2,95
€4,95
€4,95

Hertog Jan
Fluitje 0,20 cl
Small 0,25 cl
Large 0,45 cl
Weizen 0,30 cl
Wisseltap:
bier van het moment
Fles
Dubbel
Tripel
Grand prestige
Karakter
Bastaard
Leffe
Royale blonde
Royale IPA
Tripel, bruin
Rituel 9

€2,35
€2,60
€4,70
€4,50

€4,30
€4,50
€4,50
€4,40
€4,00
€5,00
€5,00
€4,50
€4,80

APERITIEF
Port rood/wit
Sherry
Martini rood/wit
Campari
Crodino

€4,10
€4,10
€4,10
€4,10
€4,50

Ruby
Hoegaarden
Rosé
Grand cru
Wit
Radler (0,0%)
Goose Island IPA
Franziskaner
Weiss, Dunkel
Weiss 0,5%
Beck's blue 0,0%
Jupiler 0,0%
Diggelfjoer Blond
Diggelfjoer Tripel
Pauwel Kwak
Scotch CTS
Verboden Vrucht
Belle-Vue Kriek

€4,70
€4,00
€4,60
€3,90
€3,90
€4,30
€4,90
€4,00
€3,70
€3,20
€5,10
€5,10
€4,80
€4,60
€4,50
€4,20

PLANKJE
BIER/WĲN
3 soorten bier of wijn
geserveerd met
bijpassende hapjes
€9,50

BĲ DE BORREL
Kaas jong/oud
Bitterballen (6 st)
Bitterballen (9 st)
Brinkse bittergarnituur (10 st)
Kaasstengels
Vlammetjes
Nacho's
Butterfly garnalen
Stokbrood met kruidenboter

€9,30
€5,30
€7,90
€7,50
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€3,80

Broodplank (Toscaans plukbrood)
2 pers.
4 pers.
Olijven
Mandje frites met saus

€5,80
€10,80
€3,80
€4,00

BRINKSE TAPASPLANK
foodsharing vanaf 2 personen
M €11,50 I L €14,50

