
29-10-2014

MENUKAART BRASSERIE DE CUYPER
Voorgerechten

Groentesoep €  4,75
Gebonden tomatensoep €  4,75
Mosterdsoep €  4,75
Heldere kippensoep €  4,75
Champignonsoep €  4,75
Uiensoep € 4,75
Kerriesoep met ananas en appel €  4,75
Mandje met stokbrood en kruidenboter €  3,50
Turks brood met knoflooksaus €  4,50
Carpaccio (dun gesneden biefstuk met pijnboompitten, kaas en mosterdvinaigrette) €  9,75
Toast gebakken champignons (in kruidenboter gebakken met prei en ui) € 5,95
Toast met biefstuk (gesneden biefstuk met prei,paprika, ui, oosterse dressing) €  9,75
Toast gerookte zalm € 9,50
Hollandse Garnalen Cocktail €  9,00
Brasserie Salade (gemengde salade met Hollandse garnalen, champignons en paling) €  6,50

Maaltijdsalades

Salade met Champignons (met tomaten, pijnboompitten, spekjes, parmezaan) €  9,25
Salade met gerookte Kip (met ananas, mango, appel, spekjes, kerriemayonaise) €  9,50
Salade met gerookte Zalm (met rode uiringen, kappertjes, olijven, zongedroogde €  9,75

zongedroogde tomaten en mosterdvinaigrette)
Salade Tonijn (met tomaten, ei, rode uiringen, augurk en mosterdvinaigrette) €  9,75
Salade Caprese (met mozzarella, verse bassilicum, tomaat en bassilicum dressing) € 10,50
Salade Grieks (met feta, olijven, paprika, tomaten, komkommer, pijnboompitten € 10,50

en oregano)
Salade de Cuyper (met carpaccio, gemenge noten, rode uiringen, olijven, € 10.75

riperkritetsiis en balsamico dressing)
Salade met Tsiis (met riperkritetsiis, spekjes, zongedroogde tomaten en cashewnoten) € 10,75
Salade Geitenkaas (met noten, munt, paprika, rode ui, gegratineerd met € 10,75

geitenkaas en honing)
Salade Biefstukreepjes ( met champignons, tomaten, komkommer, mango en € 12,25

oosterse dressing)

De salades worden bereid met gemengde salade en geserveerd met stukjes stokbrood en boter

Vleesgerechten

Rib roast pork (300 gram) met kruidenboter € 23,25
Entrecote met kruidenboter € 24,00
Biefstuk met pepersaus € 21,75
Biefstuk met stroganoffsaus € 22,95
Mixed grill (een mix van 3 soorten vlees met diverse sauzen) € 22,50
Varkenshaas provençaal (met ham, ui, tomaat en champignons, paprika) € 19,95
Varkenshaas met champignon-roomsaus € 19,95
Varkensoesters (2 stuks) met champignon-madeirasaus € 17,50
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Grootmoeders stoofpot € 16,95
Wienerschnitzel € 16,75
Holsteinerschnitzel € 17,50
Zigeunerschnitzel (schnitzel met zigeunersaus) € 17,75
Hawaïschnitzel (schnitzel met ham, kaas, ananas) € 18,75
Boerenschnitzel (schnitzel met gebakken uien, champignons en spekjes) € 18,75
Kipfilet met brie en noten € 16,50
Kipfilet met kerriesaus en ananas € 15,75
Kipfilet met gebakken vruchten € 15,75
Kipfilet met pittige saus € 16,50
Kipsaté van de Chef € 16,50
Jambalaya (pittige rijstschotel met kipfilet en vruchten) € 18,25

Alle vleesgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, frites, gemengde salade en warme groente.

Spare Ribs met frites, sla en diverse sauzen € 17,50

Visgerechten

Doradofilet (met tomaat en bassilicumsaus) € 18,75
Kabeljauwfilet Picasso (met gebakken vruchten) € 18,50
Gegrilde Zalmfilet (met witte wijnsaus) € 19,25
Gegrilde Zeebaarsfilet (met gebakken champignons, ui en paprika en mango chutney) € 19,75
Snoekbaarsfilet Joinville (met gebakken champignons en garnalen) € 19,95
Slibtong met remouladesaus (3 stuks) € 21,50

Alle visgerechten worden geserveerd met gebakken aardappels, frites, gemengde salade en warme groente.

Fish and Chips (gefrituurde stukjes kabeljauwfilet met remouladesaus, frites en sla) € 14,75

Nagerechten

Kinderijs € 3,50
Brusselse wafel (wafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom) € 4,25
Vanille ijs  met slagroom € 4,75
Coupe vruchten met slagroom € 5,50
Coupe Hawai (vanille ijs met ananas en slagroom) € 6,00
Vruchten sorbet € 6,25
Dronken sultan € 6,50
Bananen Royal € 6,50
Coupe Royal (vanille ijs met advocaat en slagroom) € 6,50
Coupe ijs met warme kersen en slagroom € 6,50
Dame Blanche (vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom) € 6,50
Verrassing van de chef € 7,50

RESTAURANT BRASSERIE DE CUYPER HEERENVEEN
Dracht 8, 8442BP Heerenveen

Telefoon: 0513 622262
www.brasseriedecuyper.nl

@brasseriecuyper


