Welkom, fijn dat u er bent!
Wij zijn erg blij
u te mogen ontvangen en
proberen het u zo goed mogelijk
naar de zin te maken.

Er zijn regelmatig gerechten
naast de kaart, vraag hier
eventueel naar.
Heeft u een allergie?
Laat het even weten.

EetcafeBreeka

eetcafe_breeka

Breeka Gast
ww = paars

Woordje vooraf

Eetcafé plus Breeka is geopend sinds 1 augustus 2001.
Al 19 jaar proberen wij het iedereen zo goed mogelijk naar de zin
te maken. Natuurlijk zijn wij heel gelukkig met de vele vaste
gasten die ons in al die jaren hebben bezocht en nog steeds
bezoeken. Dank u voor uw steun.

Onze kaart is iets kleiner dan voorheen. Wij zijn genoodzaakt
met een kleiner team te draaien waardoor wij de wat meer
bewerkelijke gerechten hebben geskipt. Zo kunnen wij, ook bij
drukte, zo snel mogelijk uw gerecht uitserveren.

Wij gaan er vanuit dat er voor iedereen alsnog wat lekkers te
vinden is. Houd ook de gerechten naast de kaart in de gaten.

Heeft u vragen, stel ze gerust.

Wij wensen u een gezellige lunch of diner, dank voor uw komst.

Liefs,
Team Breeka

PS.
CHECK ONZE SPECIALITEITEN NAAST DE KAART
Wij hebben een aparte
BIERKAART – WIJNKAART & BORRELKAART

Lunchkaart - van 11.30 uur tot 16.45 uur te bestellen
Italiaanse bol (wit of bruin)
met kaas  of ham

€ 5,95

met gerookte zalm & dillemayonaise

€ 9,25

met gegrilde groente en gegratineerde geitenkaas 

€ 9,95

met carpaccio van het Waardse rund, met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola, zongedroogde tomaatjes & truffelmayonaise

€ 12,25

Salade (met brood)
met warme geitenkaas, honing en huisgemaakte pesto 

€ 10,95

met gerookte zalm en dillemayonaise

€ 11,75

met huisgemaakte pesto & gegrilde groenten 

€ 9,95

Altijd goed
Uitsmijter ham of kaas  met witte/bruine boterhammen

€ 7,25

Uitsmijter ham & kaas met witte/bruine boterhammen

€ 7,95

Van Dobben kroketten met witte/bruine boterhammen

€ 7,50

Van Dobben met verse boerderijfrites

€ 8,95

Lunchkaart - van 11.30 uur tot 16.45 uur te bestellen
Ook lekker
Warm
Gua Bao (gestoomd wit broodje) met ribfingers (boneless ribs) hoisin,
Vietnamese dressing & salade

€ 7,50

Calamares fritti met aioli

€ 9,95

Roergebakken gamba’s met knoflook, rode peper & olie

€ 9,95

Pikante champignons, gegratineerd met brie 

€ 7,75

Italiaanse tomatensoep met mascarpone 

€ 6,75

Flammkuchen met buikspek, kaas & ui

€ 11,95

(Wachttijd langer dan andere gerechten - niet altijd voorradig)

Koud
Carpaccio van het Waardse rund met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola, zongedroogde tomaatjes & truffelmayonaise

€ 11,75

Tataki van tonijn met wasabi, sojasaus & sushi-gember

€ 12,50

Sashimi van ‘zalm’ (VEGAN) met wasabi, sojasaus & sushi-gember 

€ 15,50

Lunchkaart - van 11.30 uur tot 16.45 uur te bestellen
Specialiteiten

Etagère met visspecialiteiten – v.a. 2 personen te bestellen

€18,50 p.p.

met Hollandse garnalen, gerookte zalm, inktvisringen, sardientjes
garnalenkroketten, forel, crostini, aioli, dillemayonaise, wakame & citroen

Lunch speciaal – v.a. 2 personen te bestellen

€14,75 p.p.

met voor ieder een kleine tomatensoep, crostini met gerookte zalm, salade & loempia
- en om te delen een pikante champignons met brie en brood

Voorgerechten - vanaf 17.30 uur te bestellen

Koude voorgerechten

Breeka’s bol brood; wit en bruin brood met roomboter,
zwart zeezout en olijfolie (met kruidenboter + € 1,00) 

€ 6,75

Carpaccio van het Waardse rund met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola, en zongedroogde tomaatjes & truffelmayonaise

€ 11,75

Tataki van tonijn met wasabi, sojasaus & sushi-gember

€ 12,50

Gerookte zalm met toast en dillemayonaise

€ 11,75

Sashimi van ‘zalm’ (VEGAN) met wasabi, sojasaus & sushi-gember 

€ 14,95

Salade (met brood)

met warme geitenkaas, honing en huisgemaakte pesto 

€ 10,95

met gerookte zalm, dillemayonaise & een gekookt eitje

€ 11,75

met huisgemaakte pesto & gegrilde groenten* 

€ 9,95

* Deze salade kan evt. ook VEGAN bereid worden

Voorgerechten - vanaf 17.30 uur te bestellen

Warme voorgerechten (met brood)

Italiaanse tomatensoep met mascarpone 

€ 6,75

Pikante champignons, gegratineerd met brie 

€ 7,75

Roergebakken gamba’s met knoflook, rode peper & olie

€ 9,95

Calamares fritti met aioli

€ 9,95

Ook lekker om mee te starten:
Etagère met visspecialiteiten – v.a. 2 personen

€18,50 p.p

met Hollandse garnalen, gerookte zalm, inktvisringen, sardientjes
garnalenkroketten, forel, huisgemaakte crostini, aioli, dillemayonaise,
wakame & citroen

Charcuterie avec fromage (borrelplank) – v.a. 2 personen
met fuet, Coppa di Parma, mini salami, Boer’n geitenkaas, roomkaas,
huisgemaakte crostini, olijven, cornichons, Pane di Pergamena, pico’s,
noten & Amsterdamse uitjes

€8,95 p.p

Hoofdgerechten - vanaf 17.30 uur te bestellen
Vlees
Saté van kippendij met nasi en zoetzure komkommer, kroepoek & satésaus € 17,95
Schnitzel met gebakken uien en champignons*

€ 16,95

Roergebakken ossenhaaspuntjes met groenten en oestersaus*

€ 19,95

Bavette (±200 gram) met gegrilde groenten en BBQ saus*

€ 21,00

Vis
Gebakken zalmfilet met gamba’s, kreeftensaus
en Hollandse garnalen*

€ 21,50

Maaltijdsalade met gerookte zalm, dillemayonaise en een gekookt eitje

€ 16,95

* Deze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en verse boerderij frites
Wilt u wat extra frites? Vraag het gerust! De 3de keer rekenen wij een toeslag…

Hoofdgerechten - vanaf 17.30 uur te bestellen
Vega/Vegan
Quinoaburger* (VEGAN) op een meergranenbol met vegan mayo,
tomatensalsa met jalapeno’s, geserveerd met verse boerderijfrites 

€ 18,50

Maaltijdsalade met warme geitenkaas, honing en huisgemaakte pesto 

€ 15,95

Maaltijdsalade met huisgemaakte pesto & gegrilde groenten 

€ 14,50

Deze salade kan evt. ook VEGAN bereid worden

*evt. ook als VEGAN cantharellen burger te bestellen

Al deze heerlijke gerechten maken wij alleen
met de lekkerste ingrediënten van de beste leveranciers
Onze leveranciers zijn o.a. :

Desserts
Panna cotta met Bastogne en verse frambozen

€ 7,95

Crème brûlée

€ 7,50

Dame blanche

€ 7,50

Kaasplank met Boer’n geitenkaas, roquefort, Port Salut
& huisgemaakte vijgenchutney

€ 10,50

Affogato (bolletje vanille-ijs overgoten met espresso)

€ 5,25

Bolletje ijs

€ 2,60

Bolletje sorbetijs

€ 2,60

After dinner

Koffie

€ 2,25

Tia Maria

€ 4,95

Espresso

€ 2,25

Amaretto

€ 4,95

Dubbele espresso

€ 3,55

Cointreau

€ 4,95

Cappuccino

€ 2,65

Baileys

€ 4,95

Koffie verkeerd

€ 3,25

Drambuie

€ 4,95

Latte Macchiato

€ 3,75

Grand Marnier

€ 4,95

Latte Macchiato met:

Cuarenta Y Tres

€ 4,95

Caramel

D.O.M. Benedictine

€ 4,95

Sambucca

€ 4,95

Grappa Nardini

€ 5,75

Calvados

€ 4,95

Hazelnoot
€ 3,95

Amandel
Irish coffee

met Jameson Whiskey

Armagnac; Clés de Ducs

€ 4,95

Italian coffee met Amaretto di Saronno

Limoncello; Xquisito ♥

€ 5,75

Spanish coffee met Licor 43

Arancello; Xquisito ♥

€ 5,75

Huisgemaakte limoncello

€ 5,75

Dessertwijn

€ 4,95

Remy Martin VSOP Cognac

€ 6,50

Spanish coffee met Tia Maria
French coffee met Grand Marnier
Coffee D.O.M. met D.O.M. Benedictine
Dutch coffee

met Ketel 1 Matuur

€ 6,75

Zakje zoet

Thee
div. zwarte, groene of kruidenthee

€ 2,35

5 stuks zoetigheden

€ 2,50

Verse muntthee

€ 3,30

Cheesecake (wisselend)

€ 4,25

Verse gemberthee

€ 3,30

Appeltaart

€ 3,50

Warme Chocomel

€ 2,75

Appeltaart met slagroom

€ 4,00

Warme Chocomel met slagroom

€ 3,25

Warme Chocomel
met bruine rum
met Baileys
met Grand Marnier
en slagroom

€ 6,75

KIDSLUNCH
Halfje Breeka’s bol brood (wit of bruin) met boter

€ 3,50

Klein tomatensoepje

€ 3,25

Witte of bruine boterham met






jam
Fair Trade hagelslag
kaas
ham
van Dobben kroket

€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,75
2,75
4,25

KIDSDINER
Voorgerechten
Klein tomatensoepje 

€ 3,25

Halfje Breeka’s bol brood (wit of bruin) met boter 

€ 3,50

Hoofdgerechten
Frikandelletjes met frites, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Kipnuggets met frites, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Kaasstengels met frites, appelmoes en mayonaise 

€ 7,25

Desserts
IJssuprise; vanille-ijs met slagroom en een verrassing

€ 4,25

Discoballen; vanille-ijs met snoepjes en slagroom

€ 4,25

Mini dame blanche

€ 4,25

DEZE KAART IS ALLEEN VOOR KINDEREN JONGER DAN 12

