TER R AS K A A RT
Welkom bij cafe Quatre Bras. Leuk dat u er bent!
Samen met ons team staan wij elke dag met veel
enthousiasme voor u klaar.
Meer weten over Quatre Bras? Kijk eens op onze
website: www.cafequatrebras.nl

KOFFIELEUTEN
Koffie met gebak

Altijd met een lekker
koekje

€ 3,95

Normale koffie met een overheerlijk stuk
appeltaart en een toef slagroom

Koffie, Thee & Espresso

€ 2,25

Cappucino

€ 2,50

Latte Macchiato & Koffie Verkeerd

€ 2,60

K L E I NE H O N G ER
Uitsmijter

€ 6,75

3 eieren met ham en kaas op sneden van wit
of bruin brood

Tosti ham/kaas

€ 3,25

Tosti ham/kaas van wit of bruin brood
optioneel met ketchup

Frietje kroket of frikandel

€ 4,95

met een sausje naar keuze en een lekkere
garnering

Broodje kroket of frikandel

€ 2,75

met een sausje naar keuze

Bittergarnituur

€ 7,25

16 stuks, met frikandel, bitterballen,
nasihapje, bamihapje en kipnuggets

Kaas/worstplankje
Plakjes leverworst en blokjes jonge kaas met
mosterd

€ 8,95

SOEPE N
Tomatensoep

Geserveerd met brood
en kruidenboter

€ 4,95

Een romige gebonden tomatencrèmesoep

Champignonsoep

€ 4,95

Overheerlijke soep met verse champignons

Rundvleessoep

€ 4,95

Echt ouderwets lekkere rundvleessoep

Goulashsoep

€ 5,95

Rijkgevuld met vlees, champignons, paprika
en uien

BAGUE T TES
Gezond

€ 4,95

Baguette met ham, kaas, tomaat,
slangkomkommer en ei

Eiersalade

€ 4,95

Baguette met huisgemaakte eiersalade

Tonijnsalade
Baguette met huisgemaakte tonijnsalade

€ 5,95

PLATES

Vr t/m Zo

Schnitzel

Geserveerd met frites
en een kleine salade

€ 15,95

Gepaneerde varkensschnitzel met
champignonroomsaus

Steak

€ 17,95

Malse argentijnse kogelbief (190 gram) met
pepersaus

Ribbetjes

€ 15,95

Huisgemarineerde spareribs (500 gram)

Medaillons

€ 15,95

Drie rose gebakken varkenshaasmedaillons
met champignonroomsaus

Sate

€ 15,95

Spies van kip op oosterse wijze gemarineerd,
geserveerd met atjar en kroepoek

Vis

€ 15,95

Zalm of kabeljauw geserveerd op een bedje
van groente

Vegi
Tagliatelle met pesto, italiaanse groenten en
bospaddenstoelen

€ 10,95

