Iets te vieren ?
Denk aan ons !!

Like ons op Facebook : denieuwebaan

Wij hebben voor u diverse mogelijkheden om uw feest
te vieren.
Van huwelijksfeest tot personeelsfeest wij kunnen
alles voor u op maat maken.

Geef uw mening over de Brasserie.

Brasserie
de Nieuwe Baan

Voor een borrel, lunch of
diner kunt u altijd bij ons
terecht .
Maar vergeet ook onze
feestmogelijkheden niet !

Wij waarderen altijd uw mening, geef daarom

Vraag aan onze collega’s de offertemap, zodat u al

een oordeel op www.eet.nu of tablebooker

kunt zien wat al onze mogelijkheden zijn. Natuur-

Pasen

lijk hebben wij nog veel meer te bieden. Daarom

Social Deal

maken we graag een afspraak voor een
persoonlijk gesprek.

Moederdag
Kijk op onze Facebook pagina voor
impressiefoto’s.

Brasserie
de Nieuwe Baan

Meester Bierensweg 43
4841 AJ Prinsenbeek
Telefoon: (076) 5411906
E-mail: info@brasseriedenieuwebaan.nl
Website : www.brasseriedenieuwebaan.nl

Voorgerechtbuffet

Paas- en Moederdagbrunch

Tonijnsalade
Grijze en IJslandse garnalen

Op beide Paasdagen serveren wij voor u onze

Krabsalade (surami)

paasbrunch En natuurlijk ook op Moederdag

Gerookte Schotse zalmfilet

zoals u dit gewent bent. Dit 3 gangen buffet laat

Ardennerham met galiameloen

voor u niets te wensen over en is ook voor de

Vitello tonato : dungesneden rosbief met tonijnmayonaise

kinderen een succes.

Carpaccio met rucolla en pijnboonpitten
2 overheerlijke soepen

De brunch zal geserveerd worden van 12.00

Aangeklede huzarensalade en zalmsalade

uur tot 15.30 uur. De ontvangst is tussen 11.30

Aangevuld met diverse vleeswaren

en 12.00 uur. De kosten bedragen : € 27,50

Hoofdgerechtbuffet

p.p. voor volwassenen, kinderen van 2 t/m 12

Warme beenham met twee sauzen

jaar 13,25 p.p. en kinderen van 0 t/m 2 jaar

Gepocheerde visschotel met bijpassende saus

zijn gratis.

Runderhaaspuntjes met huisgemaakte stroganofsaus

.

Gewokte kipreepjes op oosterse wijze
Varkenshaas met champignonroomsaus
Aangevuld met diverse groente en aardappelgerechten
Slabuffet met diverse rauwkost

Nagerechtbuffet

Vanaf 9 januari is zoals elk jaar onze Social
Deal actie weer online.
Vanaf nu is deze ook voor onze vaste gasten rechtstreeks te reserveren.
Het menu is net als vorige jaren € 14,- per
persoon en alleen op reservering te bestellen.
Graag als vaste gasten rechtstreeks bij ons en
niet via Social deal !

Het menu is dit jaar :
* tomatensoep met balletjes / carpaccio
van de haas / gerookte zalm op een bedje
van sla en wasabi
* duo van varken en rund geserveerd met
jus de veau / tilapiafilet met rode pesto /
noedels rijkelijk gevuld met kip en sojasaus

Huisgemaakte witte en bruine chocolademousse
Diverse bavaroissoorten
Vers fruit
Diverse ijs soorten en ijstaart
Soesjes en Petit fours
Diverse sauzen

* petit grand dessert
u ontvangt bij binnenkomst ons gebruikelijk
stokbrood en kruidenboter. Bij het hoofdgerecht wordt standaard 1 x friet met
mayonaise geserveerd en groenten op het
bord. Salades en extra friet kunnen worden
bijbesteld.

