
MEET DE JOSPER! 2
Heb je al kennis gemaakt met onze grote vriend in de keuken? De Josper is onze houtskool oven waar we veel 
van onze gerechten in bereiden. Het product krijgt de unieke smaak, textuur en sappigheid van het nobele 
hout. De Josper werkt uitsluitend op houtskool en het vermindert in grote mate de vlammen waardoor het 
eten niet uitdroogt of verbrandt. Het wekt een authentieke smaakbeleving op. Bestel een gerecht uit de 
Josper of kom hem bekijken in onze open keuken.

Diner 16:30 uur - 21:00 uur

EET SMAKELIJK! VegetarischHeeft u een allergie? Meld het ons!

STARTERS

HOOFDGERECHTEN

BROODPLANKJE 7.50
Versgesneden brood met zeezout roomboter, aiöli en pesto

RUNDERCARPACCIO 12.50
Dungesneden ossenhaas met rucola, truffeldressing,  
pijnboompitten, spekjes en parmezaan

KNOFLOOK GARNALEN  13.50   
Vijf gamba’s met knoflookolie, landbrood en kruidenboter    

WARME GEITENKAAS 9.50
Warme geitenkaas met honing en walnoten geserveerd  
met brood voor de dip

BRUNOTTI BURGER   18.95
Onze welbekende 200 gram Angusburger, geserveerd op een
glazed brioche bun, gekarameliseerde ui, cheddar, friet en mayonaise

MEXICAANSE BURGER 19.50
200 gram Angusburger, geserveerd op een glazed brioche bun,  
nacho’s, cheddar, guacamole, friet en mayonaise 

BEETROOT BURGER 17.95                                                                                
Een 125 gram Beetrootburger, geserveerd op een beetroot  
brioche, tomatenrelish, augurk, friet en mayonaise 

SATÉ SPIES 17.50                                                                                
200 gram gemarineerd kippendijvlees, satésaus, atjar,  
cassave, friet en mayonaise 

STEAK  24.50
250 gram malse steak met gegrilde seizoensgroenten en  
bearnaisesaus, friet en mayonaise

TAGLIATELLE BOLOGNESE 8.50 
Lekkere pasta met bolognesesaus, rucola en parmezaan 

KIDS MENU  8.50
Frietjes met snack naar keuze: frikandel, kroket of kipnuggets

SPARE RIBS 20.50 
Gemarineerde ribs met bbq sweet apple saus, friet en mayonaise    

TAGLIATELLE MET GARNALEN  17.50
Tagliatelle met garnalen, gember, knoflookboter, limoen,  
peterselie en bieslook

CRESPELLE                                                                                                           19.50
Overheerlijke Italiaanse flensjes gevuld met spinazie, ricotta,  
mozzarella, tomatensaus en gesmolten kaas

GEITENKAASSALADE 15.50                       
Een heerlijke salade met geitenkaas, gekarameliseerde appel  
en een honing-mosterddressing met brood en boter

DINER

KIDS

COUPE STROOPWAFEL    9.50
Kaneelijs overgoten met stroopwafelkruimels en stroopwafellikeur  

WARM APPELGEBAK 8.50
Appelgebak, karamelsaus en nootjes, lekker met  
een bolletje ijs en vanillesaus

CHOCOLADE LAVACAKE  8.50
Chocolade lavacake met een bolletje ijs en slagroom                       

NAGERECHTEN



Lunch 12.00 uur - 16.30 uur

EET SMAKELIJK! VegetarischHeeft u een allergie? Meld het ons!

BROOD

SOUPS

SURFERS TOSTI  12.50
Tosti kaas op bruin of wit landbrood met on top rundercarpaccio,     
rucola, parmezaanse kaas en truffelmayonaise

GIGA BEACH TOSTI        9.50
Een overheerlijke giga tosti op bruin of wit landbrood met ham,  
kaas, pesto, rode ui, tomaat en chilisaus

GEITENKAAS OP BROOD  9.75
Geitenkaas op bruin of wit landbrood met vijgenchutney, komkommer,
pijnboompitten en rucola 

BOURGONDISCHE KROKETTEN 9.75
2 van Dobben kroketten op bruin of wit landbrood geserveerd  
met mosterd 

PULLED RIB OP EEN BAGUET  9.75
Pulled rib op een baguette met apple sweet sauce, koolsla en rode ui

VERSE HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP 8.50
Een goed gevulde huisgemaakte traditionele erwtensoep  
geserveerd met brood

VISSOEP  8.50
Een overheerlijke vissoep met landbrood en aioli

VERSE HUISGEMAAKTE ITALIAANSE TOMATENSOEP 6.75 
Een huisgemaakte tomatensoep soep,  
kruidenolie, landbrood en aiöli 

LUNCH

Organiseer een:
Borrel & go 
Winter Barbecue  

Meer informatie en boeken: www.brunotti-winter-wonderland.nl

Feestavond
Josper Experience  

Showtime

UITSMIJTER 
Een uitsmijter van 3 verse eieren op bruin of wit landbrood met als keuze
Belegen kaas  8.95
Boerenham 8.95
Boerenham / Belegen kaas    10.50
Rundercarpaccio    13.50

UITSMIJTER


