
GO DOUBLE > COW > Holy cow

BRUTE BRIOCHESS

Avocadough
Brioche uit de oven met avocado, gekookt eitje, 
mesclun, tomaat, balsamico siroop (en gegrilde kip 
+1)

Serrano  33
Brioche uit de oven met serrano ham, basicilicum, 
siroop, tomaat, mesclun, home-made pesto en mayo

Nutella  AKA banaan
Brioche uit de oven met Nutella, banaan en 
chocolate flocks
Brioche BLt
Brioche uit de oven met kipfilet, bacon, home-made 
mayo, tomaat, mesclun, (en avocado), (en een 
gekookt eitje +1) 
trSH my brioche
Brioche uit de oven met scrambles eggs your way! 
Vraag naar de opties.

PANCAKES

BRUTE PANCAKE
Pancakes met aardbeien, poedersuiker, maple syrup 
en slagroom

Dream chocolate
Pancakes met Nutella, witte chocolade vlokken, vers 
fruit en een speciale notenmix

Juicy fruity
Pancakes met frisse yoghurt room, aardbeien, 
mango, ananas en noten

kaas en spek
Pancakes met kaas en spek

BRUTE BURGERS

Say cheese or double cheese
Schotse Angus beef/dry aged Angus beef, mayonaise, 
secret sauce, tomaat, augurk, Red Wax Cheddar en 
Boerenkaas van Van Wees

BRUUT DELUXE
Dry aged Angus/Japanse Wagyu, brute saus, 
truffeljus, krokante pancetta, gebakken 
paddenstoelen, gekonfijte eendenbout, Gruyère, 
truffelmayonaise, pruimtomaat, romaine sla, augurk

brute kip (with cheese +1)
Gegrilde kip, botersla, tomaat, augurk, homemade 
lookmayonaise en rode kool salade

Lunch sliders
De 3 bestlopende burgers in mini formaat

BOEDDHA (VEGETARISCHE BURGER)
Edamame sojabonen/citroengrasburger, 
wortel/radijspickle, chiligembermayonaise, botersla, 
pruimtomaat

THE GHANDI (VEGAN BURGER)
Rodebietenburger, gegrilde tomatensalsa, wortel/
radijspickle, truffel/cashewkaas, pruimtomaat, 
botersla, augurk

ALLE BURGERS WORDEN MEDIUM RARE GEBAKKEN
 TENZIJ U HET ANDERS AANGEEFT
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In geval van allergieën, informeer een medewerker!
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Volg Brute Burgers en gebruik #bruteburgers en 
ontvang de volgende keer een gratis dessert!

@bruteburgers #bruteburgers
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INCLUSIEF MAPLE SYRUP & POEDERSUIKER

SIDEDISHES
MUCHO NACHO
Nacho’s, guacamole, tomatensalsa, jalapeño’s, 
gesmolten kaas, crème fraiche (& gegrilde kip + 2)

happy wings 
Gemarineerde kippenvleugels hot & sweet

cheese sticks
Homemade Kaas croquette (Boerenkaas van Van 
Wees) en homemade salsa
VERSE FRIET (incl. look of truffelmayo)

FULLY LOADED
Verse friet met cheddarsaus en stukjes pancetta
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L U N C H

Je favoriete burger met een dubbele patty.
Je kan natuurlijk ook een hele koe nemen!

- Cheese cake
- Nutella rolls

- Witte chocolade- Illy espresso
- caramel

MAKE YOUR BURGER A SUPERHERO

EXTRA TOPPING (prijs is per topping) 1
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IT’S A $5 SHAKE
OREO ‘N NUTELLA

STRAW A BERRY

banana shake

BRUTE SHAKE
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- Jalapeño’s
- Boerenkaas

- Pancetta/bacon
- Gebakken ei

- Guacamole
- Kimchi

EXTRA TOPPING (prijs is per topping) 1

MY SWEET PIES
homemade nutella rolls

CHEF’S DAILY OVEN PASTRY PARTY
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MET HOME MADE FRIET +2


