#HetMooistePlekjeVanBrunssum
@schuttershuskebrunssum

Ontbijt

Deze gerechten kunt u bestellen tot 12:00u

Standaard ontbijt

1000

2 broodjes, croissant, spek, ei, keuze uit beleg
(ham, kaas, zalm of kipﬁlet), zoet beleg en kofﬁe of thee naar keuze.

Wentelteefjes met fruit

725

Breakfast Quesadilla

850

Yoghurt bowl

700

3 sneden Molenaarsbrood met aardbeien compote, bosbessen,
frambozen en aardbeien.

Tortilla wrap, 3 scharreleieren, spek, ui, paprika en kaas,
geserveerd met truffel mayonaise.

Griekse yoghurt met granola, noten en zaden mix, kokos en vers fruit.

Kids Ontbijt
Pancakes met Nutella

650

Wentelteefjes met jam of Nutella

500

3 Mini pannenkoekjes met een potje Nutella.

2 Sneden molenaarsbrood met een potje aardbeien jam of Nutella.

Boost your morning!
Verse jus d’orange

350

Gember thee met citroen

275

Goodmorning smoothie

375

Gember shot met appel en citroen

250

Vraag aan de bediening welk fruit en/of groentes zijn gebruikt.

Ei-Gerechten

Keuze uit wit of bruin molenaars brood

Uitsmijter Schuttershüske

825

Uitsmijter ham en/of kaas

800

Omelet spek & ei

810

Omelet groente

900

2 sneden brood, 3 scharreleieren, kipﬁlet, komkommer, rode ui, rucola.

2 sneden brood, 3 scharreleieren met beleg naar keuze.

2 sneden brood, 3 scharreleieren met gebakken spek .

2 sneden brood, 3 scharreleieren, spinazie, paprika, ui en tomaat.

Soepen

Geserveerd met molenaars brood en kruidenboter

Vraag de bediening naar de mogelijke soepen.

Tosti’s

Keuze uit wit of bruin zuurdesem brood
Worden geserveerd met een kleine salade

Tosti classic

500

Tosti Hawaï

610

Tosti ei

540

Tosti taco

600

Ham en/of kaas, geserveerd met saus naar keuze.

Ham en/of kaas en ananas, geserveerd met saus naar keuze.

Ham en/of kaas en spiegelei, geserveerd met saus naar keuze.

Kaas en 100% rundergehakt, geserveerd met knoﬂooksaus.

Broodjes

Keuze uit wit of bruin broodje
Worden geserveerd met een kleine salade

Classic gezond

Kaas, ham, tomaat, komkommer, ei, cocktailsaus.

Oosterse bief

Biefreepjes met een oosterse marinade, rode pepers en knoﬂook.

675
1025

Taco

845

Gerookte zalm

800

Franse brie

750

Pulled pork

895

100% rundergehakt met huisgemaakte knoﬂooksaus en ijsberg sla.

Gerookte Noorse zalm met roomkaas, rucola, bos-ui en komkommer.

Met rucola, honing en walnoten.

Langzaam gegaarde procureur met colesla,
gebakken uitjes en bbq saus.

Broodje Schuttershüske

Benieuwd naar het broodje van de maand? Vraag aan de bediening
wat onze keuken deze keer samen heeft gesteld.

Brood

Keuze uit wit of bruin molenaars brood
Worden geserveerd met een kleine salade

Rundercarpaccio

995

Hummus op mediterraanse wijze

875

Rundvlees kroketten

825

Dun gesneden ossenhaas met truffel mayo, rucola, zongedroogde
tomaten, pijnboompitten en olijven.

Rucola, gegrilde aubergine, gegrilde courgette, olijven en walnoten.

2 rijkelijk gevulde rundvlees kroketten op 2 sneeën brood.

Vers gebakken

Pannenkoeken
Naturel

500

Spek

625

Appel

575

Pannenkoek van de week

600

Kids pannenkoek

550

Vraag de bediening naar de topping van deze week!

Zelf versieren!

Salades
Pittige kip

1165

Rundercarpaccio

1050

Gemengde sla, komkommer, tomaat, ui, ei, vinaigrette.

Gemengde sla, zongedroogde tomaten, pijnboompitten,
olijven en truffel mayo.

Frieten

Verse friet van Gielke
Worden geserveerd met een kleine salade

Friet met een snack

keuze uit: frikandel, kroket, kipcorn.

600

Lunch specials
Black angus burger

1250

Wiener schnitzel

1050

Een bun met een 180gram black angus burger compleet gemaakt
met een aan beide kanten gebakken spiegel ei, zoetzure komkommer
en cheddar kaas. Geserveerd met een kleine salade, frietjes en saus
naar keuze.

Een 200gram klassieke varkensschnitzel.
Geserveerd met een kleine salade, frietjes en saus naar keuze.

Fish & chips

Frietjes met een gepaneerde witvis geserveerd met tartaarsaus.

Truffel ravioli met bospaddenstoelen
In een romige saus met spinazie en bimi’s.

Special

Zin in iets anders? Vraag de bediening naar onze special!

995
1130

Kidsmenu
Tosti

550

Frietjes met een snack

550

Poffertjes

475

Poffertjes kinder bueno

625

Ham en/of kaas met komkommer en cherry tomaatjes.

Frikandel, kroket, kipnuggets.

Met poedersuiker.

Met nutella en gesuikerde hazelnoot stukjes.

Smakelijk!

HOI!

Borrelkaart

Brood met dips

550

Olijven

350

XL Bittergarnituur

750

Bitterballen

600

Kaassticks

700

Yakitori kipspiesjes

775

Chicken Wings

850

Nacho’s

750

Nacho’s chicken

795

8 stuks.

10 stuks.

6 stuks. oude kaas.
6 stuks met kokos en bos-ui.
6 stuks, huisgemaakte wings.
Tortilla chips, paprika, tomaat, bos-ui, cheddar, guacamole.
Tortilla chips, tomaat, ui, jalapeño, spekjes, limoen.

Warme dranken
Kofﬁe

230

Cappuccino

260

Espresso

220

Latte macchiato

275

Latte macchiato ﬂavours

325

Kofﬁe verkeerd

275

Kruidenthee

220

Verse munt thee

250

Italian | Irish | Spanish kofﬁe

575

Warme chocomel

230

Warme chocomel met slagroom

280

Extra smaakje caramel, vanille, hazelnoot of chocolade .

Engelse, bosvruchten, groene of rooibos.

Frisdranken
Coca cola

230

Chocomelk

230

Coca cola zero

230

Appelsap

230

Fanta orange

230

Jus d’orange

230

Fanta cassis

230

Rivella

230

7 up

230

Spa rood

230

Bitter lemon

230

Spa blauw

230

Tonic

230

Lipton ice tea

250

Fristi

230

Lipton ice tea green

250

Sterke dranken

Jonge jenever

250

Amaretto

300

Oude jenever

250

Passoa

320

Vieux

275

Boswandeling

350

Vodka wit

320

Schrobbeler

325

Baileys

350

Jägermeister

350

Bacardi

320

Sambuca

320

Jack Daniels

325

Gin

325

Licor 43

325

Wijnen
Droge witte wijn
Chardonnay
Pinot Grigio

400
565

Zoete witte wijn
Spätlese

395

Rosé wijn
Grenache Gris

370

Rode wijn
Merlot

420

Bieren van de tap
Veltins 0.25L

250

Veltins 0.40L

370

Veltins 0.50L

475

Wisseltap

Wit

La trappe wit 5,5%

425

St. Bernardus wit 5,5%

465

Goed doordrinkbare, bruisende en frisse dorstlesser. Zacht
moutig met lichte zuren, kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Sint Bernardus Wit heeft een mooie gouden kleur en een rijke
smaak van koriander, citrus en banaan. Dit ongeﬁlterde witbier
heeft een mooie, volle en zachte smaak.

Het zij in verdriet
of grote vreugd,
een goed glas bier
doet altijd deugd.

Blond

La trappe blond 6,5%

460

Brugse zot blond 6,0%

505

St. idesbald blond 6,5%

475

Uiltje Prima Donna 5,0%

550

La chouffe 8,0%

500

Duvel 8,5%

500

Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht bittere
en moutige smaak.

Brugse Zot Blond is een goudblond bier met een rijke schuimkraag
en een fruitig en kruidig aroma. De smaakbeleving neigt naar een
zekere bitterheid. In het complex karakter vallen ook citrusachtige
toetsen te ontdekken.
Paradijszaad, gember, curacao en koriander wordt hoogst zelden
aangetroffen in een blond abdijbier. Geniet van dit volmondig
kruidig lichtbitter bier met een zachte afdronk.
Uiltje Prima Donna is een Limoncello Blond. Deze Italiaanse
schoonheid zit bomvol aroma’s en smaken van citroen.

La Chouffe laat in de mond toetsen van citrusvruchten vrijkomen.
De verfrissende en aangenaam kruidige smaak houdt het bier
luchtig.
Licht geel gekleurd, beetje mistig met een geweldig royale witte
schuimkraag. Geur is citroen, limoen en spicy-aroma’s. De frisse
smaak herbergt citrusfruit, zoet fruit, zoetheid van alcohol en
hopkruidigheid die ietwat peperige heeft.

Tripel

La trappe tripel 8,0%

515

Tripel karmeliet 8,4%

590

Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond met een witte
schuimkraag. Een volle smaak met een kandijzoet en licht moutig
karakter.
Bier gebrouwen met driegranen: gerst, haver en tarwe. Heldergeel
met een royale schuimkraag. Dit bier heeft een geweldige balans
tussen zoet, fruitig, bitter en spicy.

Donker

La trappe dubbel 7,0%

475

Kasteel bruin 11,0%

600

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige
schuimkraag. Een vol moutige en karamelzoete smaak met een
subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

Kasteel Donker behoort tot de familie van sterke donkerbruine
bieren waarin gebrande mouten de boventoon aangeven. Het
allereerste Kasteelbier is dan ook een volmondig bier met
duidelijke toetsen van karamel, kofﬁe en chocolade. De zoete
aanzet maakt dit bier verrassend complex en zeer toegankelijk.

Quadrupel

La trappe quadrupel 10%

575

St. Bernardus abt 12 10%

625

Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en stevig met een
volle, verwarmende, intense smaak. Moutig met zoete tonen van
dadels, vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk.

Een bier met een goede balans, heel veel smaken komen aan bod.
Het heeft een volle evenwichtige balans tussen zoet en bitter. De
nasmaak is lang met karamel en rozijnen.

Amber

La trappe isid’or 7,5%

525

Pauwel kwak 8,4%

525

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte
schuimkraag. De harmonieuze smaak begint fruitig en gaat dan
over in moutige karamel.

Bij het proeven van dit speciale Belgische bier proeft u, net als de
geur, de abrikoos. De fruitige smaak blijft hangen samen met een
zoetigheid die doet denken aan karamel. Daarnaast heeft het nog
een wat lichte bittere smaak die verneembaar is in de ﬁjne afdronk.

Weizen

Erdinger weissbier 0,5l 5,3%

460

De even zo kenmerkende kruidnagel en rijpe banaan zijn duidelijk
waarneembaar. De nasmaak van deze dorstlesser is fruitig zoet.

Plaats jouw bestelde biertje eens op instagram!

#HetMooistePlekjeVanBrunssum

Fruit

Liefmans fruitesse 3,8%

460

Mort subite kriek 4%

460

Desperados 5,9%

475

Amstel radler 2,4%

360

Bavaria oud bruin 3%

320

Het bier heeft een frisse intense smaak van aardbeien,
frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.

Een echte volbloed Belgische Kriek, de voluit fruitige smaak van
verse kersen met die verfrissende zurige twist van lambic.

Desperados is een bier met toegevoegd tequila-aroma
daarom heeft het ook een zoete smaak.

Een mix tussen bier en sprankelend citroen water.

Alcohol arm
Amstel radler 0%

360

Heineken alcoholvrij 0%

300

Erdinger alcoholvrij 0,5%

350

Liefmans alcoholvrij

450

Een dorstlessende mix tussen bier en fris met 0,0% alcohol.
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heinekens unieke A-gist, gecombineerd met een zacht
moutige body.
Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere smaak
en een lichte bitterheid in de afdronk.
Liefmans is een sprankelend alcoholvrij fruitbier met een
lichtrode kleur.. Het bier heeft een frisse intense smaak van
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.

Cocktails
Moscow mule

850

Split 43

700

Mojito

700

Mojito mocktail

500

Aperol spritz

650

Gin tonic

750

Vodka, ginger beer, limoen, munt.

Licor 43, sinaasappelsap, grenadine, room.

Bacardi, limoen, rietsuiker, munt, spa rood.

Limoen, rietsuiker, munt, spa rood.

Aperol, prosecco, spa rood, sinaasappel.

Gin, jeneverbes, rozemarijn.

