
SUPERSLANK FRUITONTBIJT 16
Jar met fruit, volle yoghurt, homemade
granola & bowl met havermoutpap en
açaibessen.

POWERFOOD ONTBIJT 16
Omelet met babyspinazie, basilicum,
geitenkaas, vleugje honing, geroosterde
noten en extra kruiden. Afgewerkt met
rucola.

SUPERFOOD ONTBIJT 16
Jar met vers fruit, yoghurt, homemade
granola & 2 snedes bruin hoevebrood met
avocado en garnituur.

SWEET FAIRTRADE ONTBIJT 16
Lokale ambachtelijke ontbijtwafels,
afgewerkt met vers fruit en bio agave.
Inclusief faitrade bio appelsap.

JIP & JANNEKE’ ONTBIJT 10
Cécémel, fristi of glas verse
sinaasappelsap, mini smoothie. 2 donuts,
yoghurt, vers fruit & koffiekoeken

EXTRA

ONBIJTFORMULES 16,-

Goodmorning!
Ontbijten is heilig voor BRUS en bij
ons geldt er maar één regel: eet
waarvoor je “in the mood” bent!

Alle ontbijten zijn inclusief:
 kan koffie, thee of warme
chocolademelk

 vers sinaasappelsap
 smoothie
 pistolets en koffiekoeken
 rijkelijk beleg

Wilt u graag dat tikkeltje extra
bruis? Bestel dan een ontbijt cava!
3,-

ONTBIJT VAN HET HUIS 16
Toast met zalm en garnituur, toast met
parmaham, zachtgekookt ei met dappere
soldaten, vers fruit, yoghurt met
homemade granola.

GISTELS ONTBIJT 16
Ambachtelijke producten rechtstreeks van
de lokale boerderij!
Assortiment 3 kwaliteitsvolle kazen,

ONTBIJTFORMULESBRUNCH € 25
Inclusief glas Cava, kannetje koffie/thee,
smoothie, vers sinaasappelsap en soep

Brunchplank met assortiment
toast & toppings en slaatje

BRUSSINI € 16
Inclusief kannetje koffie/thee en vers
sinaasappelsap.
Brunchplank met slaatje, soep en rijkelijk
belegd Turks brood. Keuze uit:

Ham & kaas OF
Zalm met kruidenkaas OF
Mozzarella, pesto & tomaat OF
Brie, honing & nootjes

Elk weekend kan je genieten van een Luxe
Sharing Table-Brunch. Vanaf 8h30 tot 10h30 of
van 11h tot 13h.
We serveren u een rijkelijk assortiment van
heerlijke, verse en originele producten... met
een glas cava, kan koffie (of thee), mini-
smoothie en een vers sinaasappelsap.

Prijs € 23 per persoon. Kids tot 12 jaar € 11.
Enkel op reservatie.

Portie nacho’s met verse dip €6
Bruscetta’s zalm en kruidenkaas 4 stks €8
Bruscetta’s mozzarella en pesto 4 stks €8
Bruscetta’s parmaham en parmesan 4stks €8
Gefrituurde calamares met tartaar €8
Gefrituurde loempia’s met zoetzure saus €8

BRUNCHFORMULES vanaf 11h

WEEKENDBRUNCH op zaterdag en zondag

TAPAS

LUNCH

Verse dagsoep met brood €5
Kleine soep / gazpacho €2,5
Verse gazpacho met brood (zomer) €6
Quiche met verse soep, brood en salade €12

LUNCHSUGGESTIE €18
- Incl. soep + koffie

BRUSMENU €24
- Soep + Voorgerecht
- Lunchsuggestie
- Dessert met koffie

SALADES €16
Italiaanse salade

Burrata met salsa van tomaat en krokante toast
met olie van Chorizo

Zalmsalade
Aardappelsalademet gerookte zalm, guacamole
en radijsjes

Salade met geitenkaas
Gemengde sla met geitenkaas, spek, scampi en
curry

Salade met kip
Gemengde sla met gebakken kip, gegrilde
paprika, feta en yoghurt-dressing

ARTISANALE KROKETTEN
Ambachtelijke garnaalkroketten
2 / 3 stuks €15/18
Ambachtelijke zalm dille kroketten
2 / 3 stuks €13/15
Ambachtelijke kaaskroketten
2 / 3 stuks €13/15
Trio van kroketten €16

Vanaf 2 pers worden de kroketten gepresenteerd in een
sharing concept met salade, brood & verse dip

PASTA
Spaghetti bolognaise €12
Kinder spaghetti €7


