Starters & Bites

Rode wijn

Gemarineerde olijven / Marinierte Oliven (V)				

4,00

Zuurdesembrood met boter & olijfolie ( V ) 				
Saurteigbrot mit Butter und Olivenöl (V)
		
Zuurdesemrood met dips & spreads (V)				
Saurteigbrot mit Dips und Aufstriche (V)

3,00

R. P. Viabore | Montepulciano & Sangiovese | Marche | Italië
4,20
In de neus mild fruit van kersen. Zachte, innemende smaak, droog,
vol en fruitig, zeer elegant met een klein bitter in de afdronk.

MO | Cabernet sauvignon, Garnacha tintorera,
4,60
23,00
Monastrell & Syrah | Alicante | Spanje								
Geur van bramen, vijgen en chocolade. Zwoele smaak met lichte
tonen van hout, jong sappig rood fruit als amarene kers, licht rokerig.

5,00

Bruts bittergarnituur 							 8,00
Bitterballen									 6,00

Leyda Carmenère ‘Classic’ | Carmenère | Leyda Valley | Chili
5,00
26,00
Witte peper en een hint van koffie zorgen voor een complexe geur.
Rijpe fruitige karakters van bramen en kruiden. Subtiele eiken tonen in de afdronk.

Nacho’s mit Guacamole & Wodkasalsa (V)				
8,00
Bordje Kaas/ Käseplatte (V)						 9,00
Springrolls met eend en hoisin (2 st.) 					
Frühlingsrollen mit Ente und Hoisin (2 St.)
			
Springrolls vegetarisch (2 st.) (V)					
Frühlingsrollen Vegetarisch (2 st.) (V)

7,00

Zeeuwse creuses naturel (3) / Zeeland Auster Natur			

7,00

1620 Pinot Noir | Pinot Noir | Pays d’Oc | Frankrijk		
Geur van rood fruit zoals aardbei en kers, kruiden en viooltjes.
De smaak is fruitrijk en mooi in balans.

6,00

Bubbels

Voorgerechten					

26,00

Thorn-Clarke Terra Barossa | Shiraz | Barossa Valley | Australië
5,50
Klassieke kenmerken van de shiraz als eucalyptus, zwarte bessen,
kruidnagel en peper.

28,00

Rioja Vallobera ‘Crianza’ | Tempranillo | Rioja Alavesa | Spanje
6,00
Rijp, rood fruit in geur en smaak. Romige, sappige, lichtkruidige wijn
met lichte tonen van houtlagering, tabak en een elegante afdronk.

30,00

Mas de Libian ‘Bout d’Zan’ | Grenache & Syrah | Rhône | Frankrijk | Bio
Kers, bosbes en braam in de geur. Tonen van specerijen, cacao,
zoethout en gekonfijt fruit.

32,00

13,50

Cava Roig Brut | Parellada, Macabeo & Xarel-lo | Catalunya | Spanje 6,00
Zuiver, droog en verfrissend.						

Steak tartaar | Piccalilly | Limoenmayonaise
Steak Tartare | Piccalilly | Limone Mayonnaise

12,50

Zwezerik | Dashi | Uiencompote				
Thymus | Dashi | Zwiebelkompott

12,50

Chianti Rufina | Sangiovese & Colorino | Toscane | Italië			
Champagne Delot Brut | Pinot Noir & Chardonnay | Champagne | Frankrijk 65,00
Volle, fruitige smaak, wat gekruid. Mooi in balans.
Fris, elegant en een zachte mousse. Zuiver, aangenaam droog en complex.		
											
Blauer Zweigelt ‘Carnuntum Classic’ | Zweigelt | Carnuntum | Oostenrijk
Ruinart Brut | Pinot Noir, Chardonnay& Pinot Meunier | Champagne
85,00
Aangenaam fruitige neus met een duidelijk kersenaroma.
| Frankrijk.
De smaak is vol en sappig met veel fruit, een elegante houtinvloed,
Mooie, complex e rijpheid. De smaak is fris en tegelijk zacht en droog 			
licht kruidig en ronde tannines.
											
Ruinart Brut | Blancs de Blancs | 100 % Chardonnay | Champagne | Frankrijk 115,00
Refosco dal peduncolo rosso | Friuli-Venezia-Giulia | Italië			
Fijn en mineralig, neus van brioche en geroosterde amandelen.
In de geur rood fruit en een subtiele aardse toon. In de smaak bessen
Zeer elegante champagne 							
en bosaardbeien met een authentiek Italiaans bittertje.

9,00

Pork-ribs | Thaise dip 			
Pork-Ribs | Thai Pikantem Dipsosse

9,50

		

Hollandse garnalen | Chorizo | Dragon		
Holländische Garnelen | Chorizo | Drache

13,50

Wintergroente | Geitenkaas | Grappa (V)		
Wintergemüse | Ziegenkäse | Grappa

12,50

30,00

5,20

Zeeuwse oester | 5 bereidingen				
Zeeland Auster | 5 Vorbereitungen

Vikingbrod | Pittig gehakt | tzatziki 		
Vikingbrod | kernig Hackfleisch | Tzatziki

Witte wijn
Las Brisas Clásico | Sauvignon blanc | Central Valley | Chili		
3,80
Zeer stuivend met tonen van citrus en appel. Licht filmend, fris, droog
en aangenaam.

19,00

Les Grès | Chardonnay | Languedoc | Frankrijk				
4,20 22,00
Tonen van brioche en amandelen. Zeer elegante smaak, mild fruit, zuiver.

Hoofdgerechten
Kabeljauw | Polenta | Parmezaan			
Kabeljau | Polenta | Parmesan

18,50

Tresolmos Lias | Verdejo | Rueda | Spanje				
Verfijnde smaak met tonen van wit fruit, citrus, anijs en kruiden.

Hert | Bloedworst | Schorseneren			
Hirsch | Blutwurst | Schwarzwurzeln				

18,50

Gregoris | Pinot grigio | Veneto | Italië				
4,50 24,00
Soepele, heerlijk elegante smaak, aangenaam vol met een milde afdronk.

Zeebaars | Risotto | Pompoen				
Wolfsbarsch | Risotto | Kürbis

19,50

Löss Grüner Veltliner | Grüner Veltliner | Kamptal | Oostenrijk
5,20 27,00
Zacht kruidig en fruitig in de neus. Frisse inzet, wit fruit, mango en citrus,
zeer zuiver en elegant, milde zuren en een frisse finale.

Bavette | Buikspek | Pommes fondant		
Bavette | Bauchspeck | Pommes Fondant

17,50

Porkribs met frites | Thaise pikante dip 		
Porkribs mit pommes frites | Pikantem Dipsosse

17,00

Brutburger met frites | Wodkasalsa			
Brutburger mit pommes frites | Wodkasalsa

14,00

Risotto | Paddenstoelen | Manchego
Risotto | Pilzen | Manchego

17,00

(V)		

Sides: Rijst/Reis € 3,50 Frites/Pommes Frites € 3,50 Brood/Brot € 3,00
		
= pittig/Pikant
V = Vegetarisch

Dessert
Chocolade 							
Structuren van witte & pure chocolade

8,50

Crumble								
Appel, krokant en vanille ijs

8,50

Banaan, brownie & Pecan					

8,50

Brut’s tasting menu
Brut’s menu 3-gangen						

32,50

Brut’s menu 4-gangen						

42,50

Wijnarrangement 3- of 4-gangen		

18,00 of 24,00

Bierarrangement 3- of 4-gangen			

18,00 of 24,00

Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief btw.
Alle Beträge sind in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

22,00

Domaine Haut De Mourier “cuvée Stéphane Bouix | Viognier
| Languedoc-Roussillon | Frankrijk
In de neus wilde perzik en abrikoos en toets van witte bloemen.
Harmonische, iets vette structuur met veel steenfruit en honing.
Prettige, ronde afdronk.

4,50

24,00

6,00 30,00

Dei Castelli Di Jesi Superiore “Luzano” | Verdicchio | Marken | Italië
28,00
In de geur wat bloemig, brem en aards van amandel. Volle plezierige smaak,
rijk met iets venkel en rijp wit fruit.
							
Rioja Muga Blanco | Viura & Malvasia | Rioja | Spanje			
28,00
Krachtige witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren. De smaak
is sappig en lichtvettig waarin het eiken mooi is verweven.				
Sancerre ‘Domaine de la Rossignole’ | Sauvignon Blanc | Loire | Frankrijk
Strak droge sauvignon met frisse zuren, floraal, mineralig en zeer zuiver.

35,00

Chablis | Chardonnay | Bourgogne | Frankrijk				
35,00
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak.
				
Bourgogne Chardonnay Côtes d’Auxerre “Corps de garde”
35,00
| Beaunois de Chablis | Ghislaine et Jean-Hugues Goisot, St.Bris le Vineux,
AC Bourgogne | Frankrijk | Bio								
Kruidige geur, waarin kaneel, rijp fruit, abrikoos. Volle, intense smaak,
zeer gevarieerd, gegrilde amandel, boter, mooie zuren, iets hout,
complex en loepzuiver, krachtig maar tevens elegant, iets van honing,
met een zeer lange afdronk.

34,00
34,00

35,00

Rioja Muga Reserva | Tempranillo, Garnacha, 					
45,00
Mazuelo & Graciano | Rioja | Spanje									
Rijke en zachte aroma’s van fruit en vanille.
Complexe ontwikkelde smaak. Licht tabak, gekonfijt fruit en ceder.
Alma Negra M Blend | Bonarda & malbec | Mendoza | Argentinië		
Donker fruit, gedroogde kers, chocolade. Stevig en gestructureerd
met evenwichtige zuren.

45,00

Dessertwijn
Heaven on Earth | Muscat d’Alexandrië | Westkaap | Zuid-Afrika | 6cl
3,80
Bio & fairtrade									
Intense dessertwijn van druiven gedroogd op stro en rooibos. Citrus,
rozijnen, abrikozen, honing en rooibos. Lekker bij scherpe blauwe kaas, zoet
Rietvallei Classic Estate | Red Muscadelle | Rietvallei | Zuid Afrika | 6cl
Niet al te zoete dessertwijn met een volle body met typische smaak van
rozijnen en pruim. Lekker bij fruit en chocolade.

3,80

Cream Sherry Iberia | Palomino fino & Pedro ximénez | Spanje | 6cl
Een donkerkleurige zoete sherry met een pittig en zacht aroma van
rozijnen en pruimen en de smaak van gekonfijt fruit en rozijnen

3,80

Rivesaltes Domaine des Schistes VDN Solera | Grenache gris, macabeu
| AC Rivesaltes Roussillon | Frankrijk | 6cl | Bio				
Amberkleurig met een rijk aroma van gedroogd fruit, tabak en honing,
karakteristiek voor de oude Rivesaltes uit de regio. In de smaak iets van
walnoten, honing en sinaasappelschil met een rijk en zwoel mondgevoel
dat lang nablijft.

5,00

Pils
Amstel bier | 25cl | 50cl | Amstel | Pils | 5%		
Gematigd bittere smaak en een licht hoparoma.

2,60

Brand Up | 25cl | Brand | Pils | 5,5%						
Een ode aan de oersmaak van pils.

5,00
3,70

Alcoholvrij
Amstel 0.0 | Amstel brouwerijen | Alcoholvrij | 0%				
Alcoholvrijbier met een volle frisse smaak.

2,50

Amstel Radler 0.0 | Amstel brouwerijen | Alcoholvrij | 0%			
Alcoholvrij Amstel bier met verfrissend citroenwater.

2,80

Amber & Donker

Godeval | Godello | Galicië | Spanje						
38,00
Intense geur van appel, perzik, abrikoos en fijne kruiden. Geconcentreerd,
elegante zuren, mooi in balans
							
Meursault “les Clous” | Côtes de Beaunes | AC Meursault | Frankrijk
58,00
Rijke, volle wijn met een stevige neus van verfijnde aroma’s van fruit, noten
en hout. Complexe smaak, elegant, mineralig met mooie fruittonen en hint
van toast. Lang nablijvende afdronk. Goede balans en heel zuiver gemaakt.
			
Alma Negra V Blend | Chardonnay, gewürztraminer & viognier 		
45,00
| Mendoza | Argentinië									
Expressief, bloemig, rijp fruit, zachte kruiden en minerale tonen, compleet
en volumineus in de mond.
					

Brasserie leFort | 33cl | Bierbrouwerij Bockor | Dubbel | 8,5%		
LeFort heeft een zachte en ronde smaak met een lichte moutbitterheid.
Er zijn fruitige tonen in verwerkt van banaan, donker fruit en rozijnen.

4,90

Lazarus | 33cl | De Halve Maan | Belgian Ale | 6,5%			
Dubbel Vlaams Ale bier.Het wordt gebouwen met honing en vanille
waar het bier haar zachte, zoete smaak aan ontleent.

4,90

Rosé wijn

Vedett extra white | 33cl | Vedett | Wit | 4,7%				
Licht, fris, banaan, limoen en kruiden.

3,90

La Trappe witte trappist | 33cl | Brouwerij La Trappe | Wit | 5,5%		
Een goudkleurig bier met romige kraag en honingsmaak.

3,90

Saison Dupont | 33cl | Bierbrouwerij Dupont | Bond| 6,50 %		
Koperblond bier met een droge, verfijnde bitterheid.
Een absolute klassieker in de belgische biergeschiedenis.

4,50

Omer | 33cl | Brouwerij Omer Vanderghinste | Blond | 8%			
Een fruitig aroma en een subtiele bitterheid.

4,90

Cornet | 33cl | Brouwerij de Hoorn | Oaked Zwaar blond | 8,5%		
Vol blond bier met eiktoets.

4,90

LeFort triple | 33cl | Bierbrouwerij Bockor | Tripel | 8,8%			
Fris en fruitig aroma en een mooie zachte en volle smaak.

4,90

Principato Pinot Grigio Rosato | Pinot Grigio | Trentino | Italië
3,80 19,00
Geurt naar vol rood fruit van bosaardbeien en iets bloemigs. Smaakt
fris, licht romig en kruidig.
Rioja Muga Rosado | Garnacha, Viura & Tempranillo | Rioja | Spanje
Frisse, sappige en licht kruidige rosé met zacht rood fruit in de geur
en in de smaak.

28,00

St. Bernardus Abt | 33cl | St. Bernardus | Donker | 10,5%			
6,00
Dit bier heeft een fruitig aroma, vol met complexe smaken
en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afwerking met een hoppige beet.

Wit & Blond

Wine | Beer | Lunch | Dinner | Cocktails

