PREUF
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Voorgerechten:
Onze voorgerechten worden geserveerd met brood en boter

Broodplank:

Vers gebakken rustiek bruin en wit brood van
Bakkerij Pijpers
geserveerd met aioli, tomatensalsa en
olijven tapenade.

5.25

Crème brulee van geitenkaas:
Zacht romige geitenkaas met sinaasappel-uien compote,
In drie laagjes met kastanje champignons,
Walnoten afgebrand met rietsuiker en kletsenmik
9.95
Carpaccio:

Rundercarpaccio met een truffelmayonaise,
geroosterde pijnboompitten
rucola, afgemaakt met schilfers van
oude Reypenaer.

9.95

Salade seafood: Lekker frisse en knapperige salade met warme vis,
scampi’s, gerookte zalm en Noorse garnalen met
een cocktailsaus
10.50
Salade met Kipreepjes:
Salade met gebakken kipreepjes,
ananas, mais zongedroogde tomaat, rode ui
pijnboompitjes en een mayonaise van ras-el-hanout 9.95
Salade met Jackfruit:
Salade met exotisch fruit, gemarineerd met
9.95
Teryaki met champignons, ui, taugé en cashewnoten
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Soepen:
Onze soepen worden geserveerd met brood en boter
Uiensoep:

Paddenstoelensoep:
Soep van de week:

Rijk gevuld en afgeblust met witte
Wijn en een toast overbakken met
Kaas

5.50

Romige soep gevuld met bosui en
paddenstoelen

5.25

Iedere week weer een verse soep
uit eigen keuken

6.50

Maaltijdsalades:
Onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter
Salade met kipreepjes:
Salade met gebakken kipreepjes,
ananas, mais zongedroogde tomaat, rode ui
pijnboompitjes en een
mayonaise van ras-el-hanout

13.50

Salade met geitenkaas:
Zacht romige geitenkaas met honing,
bospaddestoelen, zongedroogde tomaatjes,
walnoten en een sinaasappel-uiencompote

13.25

Seafood salade: Salade met gebakken scampi’s,
gerookte zalm, warme vis en Noorse garnalen
afgemaakt met een frisse cocktailsaus

14.95

PREUF
BRASSERIE
Hoofdgerechten:
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een groente en aardappelgarnituur
mits anders aangegeven.
Kogelbiefstuk:

Een overheerlijk mals stukje gebakken vlees van
het rund, deze smelt zo op uw tong, geserveerd met
met een overheerlijke rode wijn-koriandersaus
19.50

Vangst van de dag:
Om u elke keer weer een keuze te geven zoeken
wij elke week naar een mooie vis die wij voor u
bereiden met een lekkere vis beurre blanc

18.50

Vega trio:

Een vegetarische combinatie van een mediterraanse
groentequiche, kaaskroketje en een stoofpotje
van Jackfruit
17.50

Surf & Turf:

Een lekker gegrild stukje kafsrib-eye met
lekkere malse sukade klaargemaakt in eigen jus

19.50

Een lekker stukje vis met saffraan saus en een
potje met gamba’s in knoflookolie met frites

18.50

Potje Scampi:

Pasta Carbonara: Bucatini met een licht zoet/pittige tomatensaus,
rundergehakt, paprika champignons en ui
Burger Preuf:

Kipsaté:

Deze malse runder-hamburger van 150 gram
Wordt geserveerd op een zacht briochebroodje
met bacon, ui, tomaat, augurk, bbq-saus,
overbakken met jonge kaas. Daarnaast serveren
wij friet en salade.
Wilt u een dubbele burger van 300 gram,
ga dan deze uitdaging aan
Onze gegrilde kipspiezen worden bedekt met
een flinke laag licht pittige satésaus en gebakken
uitjes. Lekker met verse friet. Daarnaast een
verfrissende salade en vers gebakken kroepoek.
Heeft u iets meer trek, neem dan een extra spies.

17.50

15.25
19.50

14,75
17.75

3-gangen maandmenu:
Wij leggen u graag uit wat er deze maand in ons maandmenu zit.
We serveren 3 gangen voor € 29.50 bestaande uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht

Seniorenmenu:

Bij Preuf kunt u genieten van een 2-gangen menu
in senioren portie voor
U heeft de keuze tussen 2 soepen, 2 hoofdgerechten
en als afsluiting kunt u genieten van een lekker kopje
koffie of thee naar keuze.

15.50

Diner met groepen vanaf 12 personen
Wilt u graag iets luxer of uitgebreider eten dan wij via onze
menukaart aanbieden, dan kunt u bij groepen vanaf 12 personen
met uw gastheer Jeroen Rijks uw diner volledig naar uw wensen
samenstellen. Kreeft, coquilles ,Angusbeef, zeeduivel, tomahawk,
een spoom, een 4, 5 of 6-gangen-menu, alles is mogelijk.
Natuurlijk met de mogelijkheid van begeleidende wijnen.
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.
Wist u dat wij ook feesten en partijen organiseren. Wij maken een
offerte op maat omdat iedereen zijn eigen wensen heeft. Wij denken
graag met u mee voor uw brunch, verjaardag, bedrijfsfeest,
borrel enzovoorts

PREUF
BRASSERIE
Nagerechten:
Coupe Chocolade:
Coupe noten:
Coupe sorbet:

Coupe yoghurt:
Coupe koffie:

Witte chocolade ijs met bruin chocolade ijs en
Chocoladesaus, chocoladesnippers en
slagroom.
Salted karamelijs, Hazelnoot praline ijs
Diverse noten, karamelsaus en slagroom

6.50
6.50

Limoensorbet, bosvruchtensorbet,
Frambozensaus en slagroom en vers fruit

6.50

Yoghurtijs, Aardbeienijs, frambozensaus
Vers fruit en slagroom

6.50

Mokka-koffie ijs, rum-rozijnenijs, karamelsaus
Koffiekoekjeskruim en slagroom

6.50

Sopa de fruta fresca al cava:
Een overheerlijke mix van vers fruit in een soepje
van cava en een coullis van rode vruchten met
sorbetijs
7.50

Koffiekaart:
Irish Koffie:
Spanish Koffie:
French Koffie:
Italian Koffie:
Bailey’s Koffie:

Dubbele espresso met Irish whiskey
basterdsuiker en ongezoete room

6.50

Dubbele espresso met Tia Maria en
ongezoete room

6.50

Dubbele espresso met Grand Marnier en
ongezoete room

6.50

Dubbele espresso met Amaretto en
ongezoete room

6.50

Dubbele espresso met Bailey’s en
ongezoete room

6.50

