Diner
17:00 uur – 20:00 uur

V O O r g e r e c h t e n
Goed gevulde broodzak

5,00

Carpaccio 		

9,50

Gamba’s 		

9,50

Caesar salade		

7,50

Broodzak gevuld met rustiek brood en diverse dips

Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
cherrytomaatjes, balsamicodressing en parmezaanse kaas

Heerlijke gamba’s gebakken in knoflookolie, geserveerd met brood

Klassieke salade met keuze uit gegrilde kip of gamba’s

Groentesoep		6,00
Soep van de dag		

6,00

H O O f d g e r e c h t e n
Kipsaté 		

16,00

Zalmfilet 		

18,00

Mix op je bord 		

19,50

Boerenschnitzel 		

17,50

Chef ’s special 		

14,50

Biefstuk uit het Vechtdal

20,50

Vegetarische pasta 		

14,50

Dé populaire Belten Burger*		

19,00

Huisgemarineerde kippendij met satésaus, kroepoek, seroendeng en atjar

Op de huid gebakken zalmfilet met roerbakgroenten en hollandaisesaus

3 verschillende soorten vlees. Kies je voor champignon- of pepersaus?

Met een vrolijke mix van gebakken champignons, ui, paprika en spekjes

Huisgemarineerde spareribs

Een prachtig stukje biefstuk van het Vechtdal rund mét kruidenboter

Veel roerbakgroenten, quorn en champignonroomsaus

Heerlijke malse runderhamburger (200 gram) met cheddar,
spek, tomaat, ui, augurk, ei en smoked BBQ saus

*ook mogelijk als vegetarisch gerecht waarbij de runderburger wordt vervangen door een vegetarische burger

Thaise salade bowl*		

14,50

Tonijn salade bowl*		

13,50

Een bowl gevuld met rucola sla, gebakken biefstukpuntjes, ui, paprika
en als finishing touch sesamzaadjes

Een bowl gevuld met tonijn, rucola sla, tomaat, sperziebonen, augurk,
ui, olijven en balsamicodressing

*ook mogelijk als vegetarische salade waarbij de biefstuk of tonijn wordt vervangen door quorn

Keuze uit friet of gebakken aardappeltjes en warme groente of frisse salade
	Eten op de kampeerplek of in je accomodatie? In overleg kun je bovenstaande
tevens als afhaalmaaltijd meenemen

gerechten

Kinderbuffet voor de kleine eters!

Met een échte koksmuts op hun hoofd gaan ze langs hun eigen buffet, welke speciaal is aangepast
aan de lengte voor deze koks in spé! Het buffet is gevuld met frietjes, pannenkoeken, diverse warme
snacks, verschillende groenten en een lekkere gevulde ijsbeker als toetje

Voor de kleintjes tot 5 jaar 		

5,00

Voor de grote kleintjes van 5 t/m 12 jaar 		

10,00

N a g e r e c h t e n
Huisgemaakte – om je vingers bij af te likken – tiramisu 		

6,00

De Belten Dame Blanche 		

6,50

Sorbet 		

5,50

Aardbeien yoghurt ijs 		

5,50

Taartje van limoen 		

6,00

Crème brûlée 		

5,00

Koffie speciaal 		

7,50

Genieten van de Italiaanse specialiteit van Brasserie de Belten

De ultieme klassieker met vanille ijs, warme chocoladesaus
en slagroom wordt op verassende wijze geserveerd

Kleurrijk dessert met vanille ijs, aardbeiensaus, fruit en slagroom

Feestelijke zomerkoninkjes met aardbeiensaus en slagroom

Huisgemaakt limoentaartje op een bodem van Bastognekoeken met frambozenijs en slagroom

Klassieke crème brûlée van vanille met een gekarameliseerd suikerkorstje

Koffie, thee of cappuccino met zoete lekkernijen en een likeurtje naar keuze

Iets te vieren?
Dat kan bij Brasserie de Belten! Onze eigentijdse gezellige brasserie biedt
vele mogelijkheden. Of het nu gaat om een
jubileum, bruiloft, familiefeest, high tea, bedrijfsevenement of een andere
feestelijke gebeurtenis. We bespreken graag
je wensen en maken een voorstel op maat.

Een geslaagd feest kan niet zonder lekker eten en drinken.
Ons professionele team zorgt ervoor dat het je gasten aan
niets ontbreekt!

Interesse?
Vraag naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 262264.
E-mailen kan ook: info@debelten.nl

