Van harte welkom
bij Brasserie De
Nieuwe Baan
Aan de rand van Prinsenbeek onder de rook van
Breda waar in deze tijd de kachel aan staat, voor
een heerlijke lunch, borrel of diner!
Onze Brasserie stamt uit 1890 waar de eerste horeca
activiteiten hebben plaatsgevonden. Toen nog bekend
in de volksmond als “De Leeuwerik” vernoemd naar
de drie grote bomen voor het pand.
De Brasserie is de ideale locatie om te genieten en
bij te komen in een rustige omgeving. Voor een
heerlijk kopje koffie tot een uitgebreide lunch maar
ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht!
Voor u ligt weer een vernieuwde menukaart met
natuurlijk wildgerechten maar ook onze oude
vertrouwde gerechten staan er nog altijd bij!
Wij wensen u een aangename middag/avond toe!
Team Brasserie De Nieuwe Baan

Tijd voor een lunch
Om mee te beginnen

Tot 17:00 uur

4,50

Mandje brood met kruidenboter

Om even op te warmen
Tomaten crémesoep

4,75

Balletjes | room

Pompoensoep

5,25

Spekjes

Lekker op brood

8,50

Brie
Pesto | salade | honing | zongedroogde tomaat | walnoten | garnituur

Carpaccio

Pestodressing | fijne sla | pijnboompitjes | grana padano kaas |
garnituur

Geitenkaas

Pesto | salade | honing | ontbijtspek | fruit | notenmelange | garnituur

Hete kip

Kipfilet | rode peper | rode paprika | chilisaus | garnituur

Kroketten

Mosterd | garnituur

Zalm

Bieslook roomkaas | witte ui | dille mayonaise | garnituur

Een ei hoort erbij

6,00

Uitsmijter
Omelet
Om uw uitsmijter of omelet compleet te maken:
Ham, kaas, spek, ui, champignons, paprika

Per toevoeging: 0,75
Ambachtelijk desem brood keuze: wit, bruin, maisbrood,
foccacia broodje of glutenvrij brood

Specialiteiten van onze chef
Clubsandwich “Ferry’s”

11,50

Sandwich brood | sla | tomaat | komkommer | ei | bacon |
gerookte kip | kaas | ham | rode ui | mayonaise

Clubsandwich “De Nieuwe Baan”

11,50

Foccacia brood | kipfilet | tomaat | komkommer | sla |
bacon | ananas | rode ui | kerriemayonaise

“De Leeuwerik”

14,50

Kipragoût | groenten | balletjes gehakt | kipfilet |
frietjes | mayonaise

Zalm toast

11,15

Mierikswortelboter | dille mayonaise

Voor de stevige trek
Twaalf uurtje

11,95

Tomaten- of pompoensoep | twee sneetjes brood |
vleeskroket | gebakken eitje | ham | kaas

Huisgemaakte hamburger (200 gram)

13,95

Varken en rund | hamburgerbroodje | tomaat | bacon |
salade | cheddar cheese | BBQ saus | friet | mayonaise

Huisgemaakte kipsaté (3 stokjes)

14,25

Satésaus | atjar | salade | kroepoek | gebakken uitjes |
frietjes | mayonaise

Bourgondische steak

20,95

Groenten | frietjes | salade |
keuze uit: pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Twee sliptongen
Groenten | frietjes | salade | in roomboter gebakken

18,95

Maaltijdsalades
Geitenkaassalade

14,95

Geitenkaas crumble | geitenkaas met spek | honing |
notenmix | ui

Kipsalade

14,25

Gemixte salade | gebakken kip | notenmix

Carpacciosalade

11,50

Pestodressing | grana padano kaas | pijnboompitten

Voor onze kleine gasten
Friet met een snack
(knakworst of snackspies)
Spaghetti bolognese
American pancakes

7,50
Kidsijsje
Candy crush
(Meerprijs candy crush: 1,95)

Heeft u een allergie?
Heeft u een allergie laat het de bediening weten.
Met veel zorg hebben wij een menu samen gesteld met
gluten- en lactosevrije gerechten. Vraag hiernaar bij de
bediening.

De Nieuwe Baan keuzemenu

Kiptompouce
Kipfilet | ananas | granaatappelpitten | kerrie saus |
bladerdeeg

Tomaten cremésoep
Balletjes | room

Zalm op toast
Zalm | ambachtelijk brood | mierikswortelboter

Bavette
Groenten | keuze uit: pepersaus | stroganoffsaus |
champignonsaus

Grand dessert
Surprise | 5 jaar!

Helaas kunnen er geen wijzigingen aan dit
menu aangebracht worden.

Dinerkaart
Overal wordt brood gebakken…

Vanaf 17:00 uur

4,50

Mandje brood met kruidenboter

Dat is linke soep…
Tomaten crémesoep

4,75

Balletjes | room

Pompoensoep

5,25

Spekjes

Verandering van spijs doet eten…
Carpaccio

11,35

Pestodressing | grana padano kaas | pijnboompitten |
zongedroogde tomaten

Hertencarpaccio

11,35

Balsamico dressing | spekjes | pijnboompitten

Pulled wildzwijn

10,95

Cranberry compote | ananas | bladerdeeg tompouce

Zalm op toast

11,15

Mierikswortelboter | dille mayonaise

Zes-uurtje

11,50

Pompoensoep | garnalenkroketje | hertencarpaccio

Crevette
Gamba | rose garnalen | cocktailsaus

11,50

Het is vlees noch vis…
Bourgondische steak de chef zijn specialiteit

20,95

Groenten | standaard medium gebakken
keuze uit: pepersaus | stroganoffsaus | champignonsaus

Huisgemaakte kipsaté (3 stokjes)

14,25

Satésaus | atjar | salade | kroepoek | gebakken uitjes |
frietjes | mayonaise

Twee Sliptongen

18,95

Gebakken in roomboter | groenten

Hertenbiefstuk

21,95

Hete bliksem | wild jus

Wildstoofpotje

21,95

Hete bliksem | stokbrood

Trio van vis

20,95

Zalm | kabeljauw | gamba’s | witte wijnsaus | groenten

Parelhoen

19,95

Wild jus | aardappel mousseline

Onze hoofdgerechten worden standaard
geserveerd met frietjes, salade en mayonaise.

Het ijs breken…
Cheesecake met bastognekoek-ijs

9,75

Sorbet classic “De Nieuwe Baan”

7,95

Vers fruit | sorbetijs | slagroom

Chocoladedessert

9,95

Warme muffin | vanillesaus | chocolademousse | chocolade-ijs

Warme wafel

8,95

Kersen | vanille-ijs | slagroom

Verrassingscoupe
? | ? | ?

7,95

American apple crumble

9,15

Vanille-ijs | huisgemaakte karamelsaus | slagroom

Lekker bij de koffie
Appelgebak

3,95

Kruidige appeltaart | slagroom

Huisgemaakte cheesecake

6,75

Voor bij de borrel
Bitterballen (7 stuks)
Gemengd bittergarnituur (15 stuks)
Tortilla’s American style

5,00
9,00
5,00

Tortilla chips | guacamole | ui | cheddar cheese

Broodplank met kruidenboter
Tapasplateau “De Nieuwe Baan”

4,50
9,95

Wijnkaart
Witte wijnen
Castillo Las Veras
Sauvignon blanc - Spanje
Glas: 3,90 | karaf: 12,15 | fles: 21,50

Essemble

Rose wijn

Chardonnay – Frankrijk
Glas: 5,10 | karaf: 14,50 | fles: 24,90

Vedejo Ruada
Vedejo – Spanje
Glas: 5,10 | karaf: 14,50 | fles: 24,90

Essemble
Cinsault-Grenache – Frankrijk
Glas: 4,10 | fles: 22,50

Rode wijnen
Castillo Las Veras
Tempranillo - Spanje
Glas: 3,90 | karaf: 12,15 | fles: 21,50

Dessert wijnen
Marsale Fine
Italië
Per glas: 5,45
Pedro Ximénez
Per glas: 5,25

Cote Soleil
100% Merlot – Frankrijk
Glas: 5,10 | karaf: 14,50 | fles: 24,90

La Vallee de Oliviers
Cabernet-sauvignon – Frankrijk
Glas: 5,10 | karaf: 14,50 | fles: 24,90

Bubbels
Cava Mas Fi Brut
Spanje
Glas: 5,25 | fles: 28,50

Warme dranken
Koffies
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Karamel Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Cafeïnevrije koffie

2,30
2,50
2,50
2,50
2,75
2,55
4,60
2,55

Thee
Thee diverse smaken
Verse muntthee

2,30
3,10

Speciaal koffies
Warme chocomel
Warme chocomel
Warme chocomel

3,00
3,50

Met slagroom

Irish koffie
French koffie
Spanish koffie
Italian koffie
Calypso koffie
DOM koffie
Cream koffie

7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25

Frisdranken
Cola – 2,50
Cola light – 2,50
Cola Zero – 2,50
Fanta – 2,50
Cassis – 2,50
Chaudfontaine rood – 2,50
Chaudfontaine blauw – 2,50

Chaudfontaine (o,50 lt.) -5,00
Tonic - 2,50
Bitter lemon - 2,50
Rivella – 2,50
Fuze tea sparkling – 2,80
Fuze tea green – 2,80
Ranja – 1,50

Bieren
Tapbieren

Bieren op fles

Jupiler (0,25 cl.)
Jupiler (0,50 cl.)
Hertog-Jan (o,25 cl.)
Hertog-Jan (o,50 cl.)
La chouffe blond
Seizoensbier
Leffe blond
Leffe dubbel

2,65
5,05
2,75
5,50
4,50
4,50
3,95
3,95

Leffe triple
Jupiler Malt (0%)
Radler (2% of 0%)
Liefmans
Palm
Duvel
Hoegaarden rosé bier
Hoegaarden witbier

4,50
3,65
3,65
3,65
3,65
4,50
3,65
3,65

Gedistilleerd
Likeuren

Cognac
4,95

Licor 43
Grand marnier
Cointreau
Baileys
Tia Maria
Berentzen Apfelkorn
Drambuie
Amaretto
Dom

Binnenlands gedistilleerd
Beerenburger
Bessenjenever
Corenwijn
Jägermeister
Jonge/oude jenever
Vieux
Schrobbelèr

3,60
3,95
3,60
3,60
3,95
3,95
3,60

Courvoisier VSOP 7,50
Rémy Martin
8,00
Armagnac
6,00

Buitenlands gedistilleerd
Bacardi Superior
Bombay gin
Vodka
Calvados
Pernod
Ricard

Whiskey
Jameson
Ballentine’s
Jack Daniels
Four Roses

5,00
5,00
5,00
6,00

4,50
4,50
4,50
6,00
4,50
4,50

P.S.V.
3,95

Campari
Rode port
Witte port
Martini Bianco
Martini Rosso
Sherry med/dry

