(vanaf 17. uur te bestel en)
Hoofdgerecht
e
n
Mibrasa specials
00

”

Voor de echte “meat lovers” uiteraard bereid met onze Mibrasa indoor houtskool grill.

Tournedos Braziliaans*

150 gram € 21,5

220 gram € 28,5

Wieringerweide Bavette*

-

220 gram € 22,5

Asian spare ribs

400 gram € 18,5

600 gram € 21,5

Cote d’ boeuf (750 gram per 2 personen)* -

750 gram € 31,5 p.p.

Keuze uit peperroomsaus, rode portsaus of truffel-roomsaus *

Meat classics”

Flamed grilled black angus burger (220 gram)
Rosé gebakken met jalapeño peper, tomaat, Old Amsterdam, zoet-zuur, bbq saus
en knapperige ijsbergsla.

€ 17,5

Boerenkip van onze rotisseur
½ Braadkip van het platteland met geroosterde worteltjes en spicy kruidenmix.

€ 18,5

Saté van de haas
Gemarineerde varkenshaas met satésaus, huisgemaakte aardappelsalade, atjar en kroepoek.

€ 18

French mouton
Gemarineerde schapenhaasjes met Provençaalse kruiden en honing-tijmsaus.

€ 21,5

Uiteraard worden onze hoofdgerechten geserveerd met bijpassend seizoensgarnituur,
frites, veganmayonaise en compôte.

Mocht u toch nog iets bij willen bestellen:
Gepofte aardappel, groene salade of gebakken aardappels.
Per supplement € 3,5

gewoon gastvrij genieten
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Op de huidgebakken kabeljauw
Met aardappelpuree, spinazie geserveerd met romige Zaanse mosterdsaus.

€ 18,5

Schelvis “au papilotte”
In folie bereide schelvis, met witte wijn en julienne van groenten.

€ 18

Tonijnsteak van de Mibrasa grill
Roodgebakken en lauwwarm geserveerd met roergebakken groenten,
noedels en sesamwoksaus.

€ 21

Vegetarische gerechten”

Shepherd’s Pie
Met vegetarisch gehakt, aardappelpuree, linzen, rode kool, appel in een
jasje van bladerdeeg en gegratineerd met kaas.

€ 18

Indian Curry (Vegan)
Met zoete aardappelkofta, huisgemaakt naanbrood, pittige Malaisaus
en een salade van spinazie, koriander en kikkererwten.

€ 17,5

Ravioli van bospaddenstoelen, pompoen en rucola
Met een saus van pompoen, geserveerd met Parmezaanse kaas en een salade van
spinazie en rucola.
(Kan ook veganistisch besteld worden)

€ 18,5

Noord-Afrikaanse Tajine (Vegan)
Rijkelijk gevulde tajine met kikkererwten, linzen, Limabonen, verse groenten,
aardappel, beefreepjes, koriander en harissa kruiden en geserveerd met Turks brood.

€ 18,5

gewoon gastvrij genieten

