Kinderkaart

Borrelkaart

Soepje
Tosti
Pannenkoek

3,95
3,50
5,95

Pannenkoek versieren

6,95

Kinder smulbox

6,95

Tappasplanken

4,95

Serranoham kroketjes, bitterballen,
p.p.
mini frikandellen, gehaktballetjes, satéstokjes

Met poedersuiker en stroop

Friet met mayonaise, appelmoes en drinken
Keuze uit frikandel, kroket, bitterbal, kipnuggets

Kinderijsje versieren

Alle kids gerechten een leuke verrassing

Dessert

Dame blanche

5,95

Coupe warme kersen

6,95

Brownie suprise

4,95

Verse wafel

4,95

Share Dessert vanaf 2 personen

8,50

Koffie of thee met lekkernij

3,95

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

Straciatella ijs met warme kersen en slagroom
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Vanille ijs met chocoladesaus en kersen of
Aardbeien seizoensgebonden

Proeverij van diverse zoete lekkernijen

p.p.

Bitterballen 10 stuks
Gemengde snacks 10 stuks
Mini frikandellen 10 stuks
Puntzak friet met mayonaise

5,95
5,95
4,95
3,00

Vlees

8,00

Vis

9,00

Krokante garnalen, inktvisringen, loempia's
kibbeling, kaassouffles

Vegetarisch

Uienringen, loempia's, mozzarella sticks
biete balletjes, vega frikandelletjes
Standaard geserveerd met extra's zoals brood
met smeersels, friet, chips en sauzen

Brasserie Het Keelven
Kuilvenweg 4
5712 GX Someren
0493-491537
brasserie@hetkeelven.nl

p.p.

8,00
p.p.

Menukaart
Brasserie
Het Keelven

Koude Broodjes

Warme lunchgerechten

Broodje gezond

6,50

Broodje Tonijn

7,95

Ham, kaas, komkommer
tomaat ei en dressing

Huisgemaakte tonijnsalade, komkommer,
kappertjes en ei

Broodje Zalm
Gerookte zalm, kruidenkaas
rode ui en sla

Clubsandwich kip

Kipfilet, bacon, tomaat, augurk, sla
clubsaus geserveerd met chips of friet

Broodje carpaccio

Runder carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en truffelmayonaise

8,95

8,95

9,50

Uitsmijter ham en/of kaas
Bourgondische uitsmijter

7,95
9,95

Soepen

Alle soepen worden geserveerd met
brood en kruidenboter

8,95

Italiaanse bol warme kip

8,95

Champignons, paprika, ui geserveerd met
sambasaus

Broodje hamburger

6,50

Runderburger, sla, cheddar, tomaat, augurk
ui en hamburgersaus

6,95

Het Keelven 12-Uurtje

9,50

Gereserveerd op luxe brood met sla en saus

3 sneetjes brood belegd met ham, kaas, kroket
gebakken ei en soepje

Lunchplank vanaf 2 personen

8,95
9,95

Soepje, broodje carpaccio, sandwich eiersalade p.p.
en luxe brood met kroket

Salade Krokante kip
Salade Garnalen
Salade Carpaccio
Alle salades worden geserveerd met
brood en dressing

Runder carpaccio, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, rucola en truffelmayonaise

4,95
6,95
7,95
10,50

Schnitzel

13,95

Brabantse Schnitzel

16,95

Kipsaté van het huis

13,95

Spareribs

17,95

Hamburger Het Keelven

13,95

Ossenhaas puntjes

21,50

Sissend pannetje garnalen

18,95

Keuze uit champignon of pepersaus

Met ui, spek en champignons

Met satésaus, krokante uitjes en kroepoek
Keuze uit knoflook op chilisaus

2 Runderburgers, sla, cheddar, tomaat
augurk, ui en hamburgersaus
Met champignons, paprika
ui en knoflooksaus

Salades
4,95
4,95
5,50

Brood met smeersels
Pannetje gegratineerde
champignons
Calamaris 10 stuks
Carpaccio

Hoofdgerechten

2 Bourgondische kroketten

Gebakken champignons, ui, spekjes, spiegelei
gegratineerd met kaas

Ham, kaas, champignons, ui, spekjes, tomaat en
Parmezaanse kaas

Tomatensoep
Groentesoep
Soep van de dag

Stokbroodje gehakt

Met paprika, rode ui, champignons
gegratineerd met kaas en barbecuesaus

Tosti van het huis

Uitsmijters

Voorgerechten

11,95
11,95
11,95

Met champignons, paprika
ui en knoflooksaus

Extra groenten
Extra salade
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en mayonaise

1,50
1,50

