Buitengewoon genieten...
De brasserie van Boerderij Denissen biedt u van donderdag t/m zondag vanaf 17.00 uur een
huiselijke, warme ambiance waar u gezellig en ontspannen kunt genieten van smakelijke
gerechten. In de zomermaanden is er de mogelijkheid om op het sfeervolle voorterras te eten.
Zes keer per jaar wisselt de gevarieerde menukaart van chefkok Mark Gijselhart. U vindt verse
vlees, vis, vegetarische en seizoensgebonden gerechten op de kaart. Uiteraard kunnen wij
ook rekening houden met uw allergieën en eventuele dieetwensen.
Liesbeth, Jeroen en Team
.

Huiswijnen . . .


Saint Lannes Gascogne Blanc (fris, fruitig, elegant)

4,00 / 19,75

Heel direct met een overweldigende neus, veel stuiffruit en boordevol limoen aroma. Een
frivole, witte wijn, lekker sappig. Niet alleen pompelmoes en limoen verdringen zich in de
smaak, die voldoende volume bezit, maar ook frisse zuren.

.


Domaine Lalande Chardonnay Blanc (zacht, fruitig, mild)

4,00 / 19,75

Een herkenbare Chardonnay in geur en smaak. De wijn is aangenaam fruitig met tonen van
appel en citroen.

.


Monteclain Rosé (fris, fruitig, elegant)

4,00 / 19,75

Een fruitige wijn met aroma's van zacht rood fruit zoals framboos en aardbei. De wijn is droog
en heeft frisse zuren.

.


Croix d’or Merlot Rouge

4,00 / 19,75

Een pittige, karakteristieke merlot met een uitnodigende en stoere geur. Vol in de mond,
krachtig, een beetje aards met veel fruit.

.


Villa Don Carlos Cabernet Sauvignon Rouge

4,00 / 19,75

Een zachte wijn met aroma's van zwart fruit samen met kaneel, cacao en koffie. De smaak is
levendig met zachte vanilletonen.

.


Borgo San Leo Prosecco Blanc (per fles)

24,50

Een heerlijk droge prosecco met fruitige aroma's, mooie zuren en een fijne mousse.

.


Borgo San Leo Prosecco Rosé (per fles)

24,50

Een zalmroze prosecco met geuren van rijp rood zomerfruit. De smaak is verrassend fris, fruitig
met een piepklein zoetje en geeft een tinteling op de tong.
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Bieren van de tap . . .


Jupiler Pilsener

2,50

Toegankelijk en verfrissend, met een rijke moutsmaak. Alcohol 5.2 %



Leffe Blond

4,00

Zacht, moutig, en fruitig, met tonen van vanille. Alcohol 6.6 %



Leffe Bruin

4,00

Krachtig, vol en lichtgekruid, met tonen van karamel. Alcohol 6.5 %



Hertog Jan Weizener

3,75

Volmondig fris met karaktervolle bittertonen en een prettig stevige afdronk. Alcohol 5.7 %

Bieren van de fles . . .


Hertog Jan Enkel

3,75

Toegankelijk speciaalbier, blond, fris en hoppig. Alcohol 4.5 %



Hertog Jan Tripel

4,25

Moutig tot zoet van smaak, met een zachte bitterheid. Alcohol 8.5 %



Hertog Jan Bastaard

3,25

Verfrissend! Fris zure citroenen met prikkelende gember. Alcohol 2.7 %



Pauwel Kwak

4,25

Hoog gistend bier met een licht moutig aroma en fruitige afdronk. Alcohol 8.4 %



Hoegaarden Radler Citrus

3,00

Radler met natuurlijke mix van Hoegaarden met het sap van citrus. Alcohol 2.0 %



Hoegaarden Radler Citrus 0.0

2,75

De zachte, verfrissende smaak van Hoegaarden Citrus zonder alcohol. Alcohol 0.0 %



Hoegaarden Rosée

3,75

Natuurlijk zoet, met het fruitige aroma van frambozen. Alcohol 3.0 %



Hoegaarden Grand Cru

4,50

Complex, delicaat en zoet-bitter, met tonen van kruiden. Alcohol 8.5 %



Leffe Ruby

4,00

Robijnrood met verfijnde toetsen van rode vruchten en rozenhout. Alcohol 5.0 %



Tripel Karmeliet

5,00

Verfrissend, fruitig en kruidig met tonen van banaan, sinaasappel en vanille. Alcohol 8.4 %



Ginette Natural Blond

3,50

Een biologisch, licht, verfrissend en enigszins bitter bier. Alcohol 5.0 %



Ginette Natural Fruit

3,50

Biologisch, fruitig bier met framboos, zwarte bes, braam en vlierbessensap. Alcohol 4.0 %



Ginette Natural White

3,50

Biologische bier van eerste kwaliteit, natuurlijk wit, maar zonder overmaat. Alcohol 5.0 %
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Koffie . . .


Koffie

2,50



Espresso

2,50



Cappuccino

2,85



Latte Macciato

3,25



Koffie suggesties
Baileys koffie

6,75

Irish (Whiskey)

6,75

Italian (Ammaretto)

6,75

Caribean (Tia-maria)

6,75

Spanish (Licor 43)

6,75

French (Grand marnier)

7,75

Verse thee . . .


Green Lemon Sencha

2,40

Groene thee / citroengras / citrusschillen / natuurlijke aroma



Lente thee

2,40

Groene en witte thee / perzik / rijstebloem / natuurlijke aroma’s / thee bloesem / Koningskaars bloemen



Earl Grey Dutch Special

2,40

Zwarte thee / bergamot citrusvrucht / natuurlijke aroma’s



Rooibos Naturel

2,40

Biologische rooibos



Chai

2,40

Rooibos / kaneel / cardamom / zwarte peper / gember / kruidnagel



Open haard romance

2,40

Rooibos / appel / kaneel / natuurlijke aroma / ananas



Muntthee

3,25

Verse munt / honing
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V O O R D E E L M E N U

Voorgerechten...
Mosselsoep / Noorse garnalen / wakame / prei
of
Tomaten- zoeteaardappelsoep / geroosterde paprika / groene kruiden

Hoofdgerechten...
Schol / polenta / groene asperge / mossel / tomatensalsa
of
Varkenshaasmedaillon / slowcooked buikspek / hoi-sin / mais / bospeen

Nagerechten...
Vers fruit / sabayon licor 43 / meringue
of
Brownie / dulce de leche / kersen / ruby chocolade

€ 26,50 per persoon
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Bij het aperitief . . .
Portie gemarineerde olijven

3,50

Brood / roomboter

3,50

Brood / kruidenboter

3,50

Brood / roomboter / kruidenboter / aïoli / tapenade

6,00

Aperitief Denissen:
Portie gemarineerde olijven / brood / roomboter / kruidenboter / aïoli / tapenade

8,00

Voorgerechten . . .
Mosselsoep / Noorse garnalen / wakame / prei

7,50

Tomaten- zoeteaardappelsoep / geroosterde paprika / groene kruiden

7,50

Kalfstartaar / zoetzure groente / piccalillymayonaise

9,75

Carpaccio van ossenhaas / spekjes / pijnboompit / truffelcrème / Grana Padano

9,75

Paling / rode biet / appel / yoghurt / balsamico

9,75

Halloumi / appelchutney / walnoten / little gem / brioche

9,75

Hoofdgerechten . . .
Schol / polenta / groene asperge / mossel / tomatensalsa

17,50

Zalm / gamba’s / Shanghai paksoi / sojaschuim / furikake

18,50

Aberdeen Angus biefstuk / rundersucade / oesterzwam / doperwt / Hollandaise

19,50

Varkenshaasmedaillon / slow cooked buikspek / hoi-sin / mais / bospeen

17,50

Runderburger (Clare Valley Gold) / brioche / bacon / pere joseph / truffelcrème/ uiencompote

17,50

Varkenshaassaté / satésaus / zoetzure komkommer / kroepoek (iedere donderdag 12 euro)

16,50

Gemarineerde spareribs

17,50

Portobello / Bleu Stilton / polenta / gepofte trostomaat / postelein

16,50

Kindergerechten (t/m 12 jaar) . . .
Friet, appelmoes en mayonaise met :
Bitterballen / frikandel / kipnuggets / kaassoufflé

7,00

Varkenshaassaté / gemarineerde spareribs

9,75

Nagerechten . . .
Yoghurtijs (smaak van Heukelom) / mango / passievrucht / exotisch fruit

7,50

Stroopwafelijs / karamelsaus / slagroom

7,00

Vers fruit / sabayon Licor 43 / meringue

7,00

Brownie / dulce de leche / kersen / ruby chocolade

7,00

Ben & Jerry’s / cookie dough of strawberry cheesecake of chocolate fudge brownie

4,00

Koffie compleet / koffie of thee / overheerlijke zoete lekkernijen

7,00
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