
Take Away: ma t/m zo
Afhalen tot 19.30 uur

Volg ons op Facebook & Instagram voor acties & nieuwtjes!

Fingerfood Salad

Borrelbrood  8.5
buffelmozzarella | groene pesto

Nacho’s    8.5
tomatensalsa | crème fraiche | bosui 
Cheddar

Chickenwings  6
Scampi’s in look  6.5
Bitterballen   6
Kaastengels   6.5
Geitenkaaskroketjes  6.5
jam van bosvruchten en balsamico

Hartig    19.5
naan-brood | falafelballetjes | yoghurt-
Harissa dip | groene salade | sandwich
hummus | geitenkaaskroketjes

Borrel    22.5
nacho’s | bitterballen | kaastengels
pain de la table kruidenboter
chickenwings | scampi’s in look

Zoet    15
carrot cake | brownie walnoot | cheese-
cake bonbon | chocolade boontjes

Kaas    12.5
Oud Middelburgh | Kornblomst | Brie
wisselend kaasje | rozijnen-muesli-
broodje

Boxen

Caesar     12.5
kippendijen | tomaat | gekookt ei
croutons | Parmezaan 

Just green     12.5
olijven | komkommer | Edamame 
boontjes groene asperges | pijnboom 
& zonnebloempitjes | vinaigrette 

Carpaccio   12.5
pijnboompitjes | truffelmayonaise
Parmezaan

Loaded Wedges (French fries)

Rendang    10
koriander | gebakken uitjes
komkommer 

Truffel     7.5
Parmezaan | truffelmayonaise
peterselie

Hot chicken    10
kippendijen | bacon | Cheddar
sriracha | zoete chilisaus | rode ui

Z.o.z. voor heerlijke burgers & meer

Gelieve uw bestelling voor
17.00 uur doorgeven, dit kan
via telefoon of e-mail

0118 - 43 50 35
reserveringen@brasserie1600.nl

Reigerstraat 9
4331 BA Middelburg

10% AFHAAL KORTING



Take Away: ma t/m zo
Afhalen tot 19.30 uur

Cadeautip:
Brasserie1600
cadeaubon

Volg ons op Facebook & Instagram voor acties & nieuwtjes!

Z.o.z. voor heerlijke salads & meer

Kids

Keuze uit:     7.5
sparerib, mini burger of een slib-
tongetje incl. frietjes, tomaatjes,
komkommer en appelmoes

Hoofdgerechten

Rundvleeskroketten          10
Cas Spijkers

Hollandse garnalenkroketten   14.5
Cas Spijkers | whisky cocktailsaus

Homemade Spareribs  20
langzaam gegaard | keuze uit sweet
of spicy 

BBQ Burger    15
Irish Cheddar | bacon | BBQ saus 
tomaat ui 

Classic Cheese Burger  15
Irish Cheddar | ui | tomatenketchup 
sweet pickles relish | American
mustard

Mozzarella Burger                         15
buffelmozzarella | groene pesto
tomaat

Burgerproeverij   17.5
Kunt u niet kiezen? De proeverij is een 
miniselectie van de drie bovenstaande 
burgers.

Wienerschnitzel  18.5
gepaneerde schnitzel | citroen
verse peterselie

Slibtongetjes             22.5
3 stuks | in roomboter gebakken
verse peterselie

Vegetarisch

Risotto     18.5
falafelballetjes | harissa-yoghurt dip
ras el hanout | Marokkaanse wok 
groente

Gnocchi     18.5
groene pesto | buffelmozzarella
spinazie | pijnboompitjes | zon-
gedroogde tomaat

Gelieve uw bestelling voor
17.00 uur doorgeven, dit kan
via telefoon of e-mail

0118 - 43 50 35
reserveringen@brasserie1600.nl

Reigerstraat 9
4331 BA Middelburg

10% AFHAAL KORTING


