BITES

TOT 18:00 UUR

Flammküchen vis				€13.50
zalm • ui • geraspte kaas • crème fraîche

Flammküchen vlees				€12.00
spek • ui • geraspte kaas • crème fraîche

BORREL
Van Dobben bitterballen
8 stuks		
€8.00
Mix garnituur 			
8 stuks / 16 stuks €8.25/€15.00
Kaasstengels 			
8 stuks		
€8.50
Chickenbites 			
8 stuks		
€8.50
Oude kaas
				€6.50
Jonge kaas
				€5.75
Olijven 					€4.50
Gemengde nootjes pinda • cashew • tijger
€5.75
Nachos 					€8.50
cheddar • tomaat • quacamole dip • bbq saus • rode ui

BORREL & BITES

P I N DA’ S & N OT E N
Brocante mix					€3.75
Gerookt amandelen				€3.75
Pecannoten					€7.50
Kaasvlinders					€3.50
USA pinda’s XL					€3.25
Indiase cashewnoten				€4.75
Groentechips					€4.25

www.brocante.nl
Gratis WIFI: brocante publiek - WW: brocante2020

Brand pilsener 5.0 %			

Westmalle dubbel 7.0 % 			

v.a. €3.75

€5.25

Een heerlijke balans van verfijnd hoparoma en hopbitterheid.

Donker, roodbruin van kleur en een fruitig aroma vol van smaak.

Heineken 0.0 % 				

Westmalle Tripel 9.5 % 			

€3.75

Lagunitas IPA 6.2 % 				

€5.00

De IPA heeft een hoppig karakter, met tonen van tropische citrus en een
licht bittere afdronk.

Hapkin 8.5 % 		

€5.25 (0,33L) I €7.50 (0,5L)

Hapkin heeft een moutig vol karakter. Het karakter van dit belgische bier
wordt gevormd door de Saaz hop.

Traditioneel, volmout tarwebier, en toch fris in iedere slok

Texels skuumkoppe 6.0 % 			

€5.00

Donker tarwebier, ook wel genoemd een donkere Weizen,
lichte zoete afdronk en romig van smaak

€4.50

Is een heerlijke verfrissende alcoholvrije Radler met een citroen smaak

Brand Weizener 0.0 % 				

IPA Brand 0.0 % 				

€4.75

Alcoholvrije IPA met een licht fruitig karakter.

0.0%
Sinaasappelsap, Passievrucht, Double Dutch Indian Tonic

Seedlip G&T 		

			

€9.50

Seedlip gin, grapefrut, Double Dutch Indian Tonic

Rasberry Smash 				€10.50
Framboos, limoen, Double Dutch Cranberry & Ginger

0.0%

Gratis WIFI: brocante publiek - WW: brocante2020

CO C K TA I L S

CO C K TA I L S

Passionate Orange Tonic 			 €10.50

Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd
aroma en een uitgesproken hopkarakter.

Liefmans 3.8 % 				

€4.50

Een frisse en intense smaak van aardbeien, frambozen en krieken.

Brand Weizen 5.1%				€4.50
Is een verfrissend witbier met fruitige tonen.

Amstel Radler 2.0 % 				

€4.50

Amstel Radler is een verfrissende mix van Amstel bier en sprankelend
citroenwater.

Affligem Blond 6.8 % 				

€4.95

Is goudblond met een diepe smaak en een lichte, frisse afdronk.

Affligem Tripel 9.0 % 				

€4.95

Blond bier met een kruidige, fruitige smaak en een heerlijk
gebalanceerde bittere afdronk.

Sol 4.5 % 					€4.95

€4.75

Is verfrissend en dorstlessend. Het is bovendien alcoholvrij,
maar dat proef je niet.

Duvel 8.5 % 					€5.25

Verfrissend Mexicaans bier, door de frisse smaak een echte dorstlesser.

GIN TONIC

FLESBIEREN

Amstel Radler 0.0 % 				

MET ALCOHOL

Brand Weizen 5.1%				€5.00

FLESBIEREN

TA P B I E R E N

Is niet of nauwlijks te onderscheiden van de Heineken pils met
5% alcohol. De brouwers zijn erin geslaagd de smaak vrijwel te evenaren.
Deze alcoholvrije Pilsener is dorstlessend en verfrissend.

€5.25

Dit is een buitengewoon elegant en complex bier, en verdient het om
vol aandacht gedronken te worden.

Simple G&T					€9.50
Rum, munt, limoen, Double Dutch Cucumber & Watermelon

Bombay G&T 				€9.50
Wodka, limoensap, Double Dutch Ginger Beer

Double Dutch Mojito				€10.50
Rum, munt, limoen, Double Dutch Cucumber & Watermelon

Moscow Mule 		

			

€10.50

Wodka, limoensap, Double Dutch Ginger Beer

Aperol Spritz					€9.50
Sinaasappel, Prosecco, Bruiswater

Espresso Martini				€10.50
Koffielikeur, wodka, koffie

