
Afhaal boxen
Ontbijt box     16
Boterham, bagel, gekookt eitje, kaas, ham, jam, gerookte
zalm of serranoham, koffie of thee en verse jus d’Orange  

Borrel box            19.5
Nacho’s, olijven, borrelbrood gevuld met mozzarella en
groene pesto, bitterballen, kaasstengels, vlammetjes,
mini tosti ham/kaas  

High tea box            35
Salade avocado, sandwiches zalm, mini broodje tonijnsalade, 
wrap carpaccio, chocoladecake, limoencake, verse aardbeien
met slagroom, bonbons, roomboterkoekjes, amandelkoekje
en uiteraard 8 verschillende verse theeën  

High wine box            42.5
Quiche, gemarineerde olijven, wrap carpaccio, nacho’s,
geitenkaaskroketjes, kazen, gedroogde worstjes en een
flesje wijn naar keuze  

High beer box            42.5
Mini saucijzen broodjes, nacho’s, nootjes, mini burgers,
sweet spare-ribjes, bitterballen en 4 flesjes speciaal bier

Woensdag t/m zondag telefonisch
bestellen via 0118 - 43 50 35, tussen 
11.00 en 17.00 uur.

Afhalen & to go:
- Maaltijdsalades, menu’s en boxen
tussen 11.00 en 19.00;
- Ontbijt box tussen 9.00 en 10.00;

De afhaal boxen zijn te bestellen voor
ten minste 2 personen en minimaal
1 dag van te voren.

To go (ijs)koffie, thee, gebak en tosti’s 
zonder telefonisch bestellen mogelijk.

Afhaalmogelijkheden
bij Brasserie1600



Afhaalgerechten
Alle koffie’s, ijskoffie’s, theeën, gebak en tosti’s zijn

to go mogelijk tijdens onze openingstijden.

Maaltijdsalades
Gerookte zalm & scampi’s                                   15
gerookte zalmfilet | scampi’s | komkommer | gekookt ei |
vinaigrette
Caesar                              12.5
gerookte kipfilet | ei | bacon| tomaat | croutons |
Caesar-dressing | oude kaas
Avocado                             12.5
avocado | zongedroogde tomaatjes | mozzarella |
pijnboompitjes | rucola | balsamico glacé

Bovenstaande salades zijn inclusief brood.

Menu’s
BBQ burger                       14
Irish Cheddarkaas | crispy bacon | BBQ saus | tomaat | uienringen
Classic cheese burger               14
Irish Cheddarkaas | gebakken ui | tomatenketchup |
sweet pickles relish | American mustard
Burger mozzarella                14
mozzarella | tomaat | groene pesto mayonnaise | bacon
Vega burger                13
falafel burger | avocado | zongedroogde tomaatjes | sesam 
mayonaise
Kipsaté            18
±225 gr. | huisgemaakte pindasaus | kroepoek |
gebakken uitjes | atjar
Spareribs     22.5
homemade | sweet or spicy
Stoofpotje van vis       19.5
combinatie van gamba’s, kabeljauwfilet, zeewolf en
gerookte zalmfilet in witte wijnsaus
Bovenstaande gerechten zijn inclusief frietjes, mayonaise en salade.

Bovenstaande gerechten zijn inclusief salade.

Tortelloni      17.5
gevuld met pompoen & salie | rucola | truffelroomsaus | salade
Quiche      16.5        
mozzarella | groene pesto | tomaat | pijnboompitjes | salade
Spaghetti Bolognese    16.5          
huisgemaakte bolognese saus | oude kaas | basilicum | salade
Spaghetti Scampi          18.5
scampi’s | rode peper | peterselie | oude kaas | salade

Tosti’s
Club       7
kaas | bacon | gerookte kipfilet | sambal
Avocado      5.5
kaas | avocado | sambal 
Tosti hawaii      4.5
kaas | ham | ananas 
Tosti mozzarella     4.5
groene pesto | tomaat | mozzarella


