Moeders lekkernijen
Dudok Appelgebak met slagroom 					4,25

Uitsmijters & omeletten
				 Uitsmijter

Dudok Red Velvet							4,95

Ham 					

Dudok Choco Brownie						4,45

Kaas					7,50

		 8,00

Dudok Aardbei Charlotte						4,45

Ham & kaas				

		

Vers belegde broodjes
Kaas, ham of ei							3,50
Ham & kaas								3,75
Oude kaas								3,75
Gezond								4,75
Rosbief of fricandeau						4,25
		
Balgehakt								4,75
Kwekkeboomkroket							4,25
Frikandel								3,50
Filet americain speciaal						5,75
Hete kip								5,75
Warm vlees 							5,75
		
Rundercarpaccio							6,00
Brie									4,50

7,50

		

8,00

Omelet
8,00

8,50

Rosbief				8,50 			 9,00
		
Spek 					7,50			 8,00
Spek & kaas				

8,00 			

8,50

Fricandeau				7,50			 8,00
Oude kaas			

7,50			

8,00

Champignons				8,25			 8,75
Boerenomelet			8,50			 9,00

Schrans plank
Schnitzel								14,50
Met friet en salade
Moeders burger 							13,50
Hamburger op Italiaanse bol met gebakken uit en cheddar kaas

Warme lunchgerechten

Tonijnsalade								6,50		
					
Tosti									2,75

Varkenshaassaté met stokbrood				12,00

Meerprijs pistolet of Italiaanse bol 1,25

Gebakken mosselen met stokbrood			

Kipsaté met stokbrood					12,00
12,00

Kogelbiefstuk met brood					14,00

Moeders ovengerechten
Pistolet Hawai 							5,25
Ham, kaas, ananas
Pistolet gyros speciaal						7,00
Gebakken kippenvlees, uit en gesmolten kaas
Pistolet Italiano 							6,50
Champignons, paprika, ui, tomaat, mozzarella

Twee Kwekkeboomkroketten met brood			

7,50

Frites i.p.v. brood						 2,00
Frites met een Kwekkeboomkroket			

6,00

Frites met een frikandel					

6,00

Bordje frites						

3,25

Pistolet gehakt							7,50
Gebakken half om half gehakt, uit en gesmolten kaas

Salades

Pistolet warme brie							7,00
Gegratieneerde brie met spaanse ham en honing

Salade met graved lacks 					

11,25

Salade met carpaccio en een pestodressing		

11,25

Salade met serranoham en brie 				

11,25

Luxe lunchgerechten

De salades worden geserveerd met stokbrood en boter

Kip wrap								7,25
Gevulde wrap met gerookte kip, sla, pijnboompitten, cocktailsaus				
							
Zalm wrap								9,00
Gevulde wrap met gerookte zalm, sla, uien en dillemayonaise		
		
		
Rundercarpaccio wrap
					9,25
Gevulde wrap met rundercarpaccio, pesto dressing, notensla,
parmezaansekaas
Toast zalm 								9,75
Drie geroosterde boterhammen rijkelijk belegd met zalm en
mosterd dressing
						
			
Club sandwich “oud Hoogvliet”					9,25
Drie stukken toast gevuld met kipfilet, oude kaas, spek en salade
De gerechten uit de lunch kaart serveren wij van 12:00 tot 17:00

Brasserie Me Moeder Cloese 203
info@brasseriememoeder.nl

3191 ED Hoogvliet 010 295 92 92
www.brasseriememoeder.nl

