SWEETS
HOMEMADE APPELTAART

3,95

TRIPLE CHOCOLATE BROWNIE

5,45

SORBET PA & MA

8,95

DAME BLANCHE 2.0

8,20

Met slagroom
Met slagroom

Sorbetijs, vers fruit & slagroom
3 bollen vanille-ijs geserveerd met een luchtige
chocolademousse en witte chocosaus

DRINKS
MENU

VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN (IN SEIZOEN)
AARDBEIEN & SLAGROOM
AARDBEIEN, VANILLE-IJS & SLAGROOM
AARDBEIEN SORBET
AARDBEIEN & TRIPLE CHOCOLATE BROWNIE

FINGERFOOD

8,95
8,95
8,95
11,95

TURKS BROOD

5,10

AMBACHTELIJK BROOD

5,10

COMBINATIE BROOD

5,10

JALAPENO NACHOS

8,95

Met knoflook-citroen aioli

Met kruidenboter & tapenade
Met diverse dips

Pepers, guacamole, zure room & salsa

THAI LOEMPIA’S

1,85 p/st

CHICKEN DRUMSTICKS

1,35 p/st

THAI CHICKEN SATÉ

2,75 p/st

BITTERBALLEN

1,25 p/st

FRIKANDELLETJES

0,85 p/st

Met chilisaus
Met chilisaus

Met oriëntaalse satesaus
Met mosterdmayo
Met mayo

PLATEAU PA & MA (2 PERSONEN)

Turks brood & aioli, oude kaas, bitterballen, frikandelletjes,
chicken drumsticks, loempia’s, luxe nootjes

HIGH TEA (v.a. 2 pers. graag vooraf reserveren)
Onbeperkt thee, diverse petit fours, Pa & Ma latte macchiato soes,
appeltaartje, cakeje, bananensoes, scones met clotted cream & jam,
Sandwich kip, guacamole & creme fraiche, Sandwich mozzarella, tomaat
& pesto, sandwich gemarineerde zalm met honing & dille, groentequiche.
HIGH TEA DELUXE (v.a. 2 pers. graag vooraf reserveren)
Ontvangst met een feestelijk glaasje rosé cava, gevolgd door een kopje
soep, de High Tea aangevuld met een verse fruitspies, wrap carpaccio,
pesto & truffelcrème en een wrap geitenkaas, rucola & walnoot.

19,50

18,95 p.p.

27,95 p.p.

HIGH WINE/BEER

21,95 p.p.

HIGH WINE/BEER DELUXE

29,95 p.p.

2 glazen huiswijn/tapbier, kopje soep, wrap met carpaccio, rucola &
pesto, pimientos de pardon (Spaanse pepers), mini pokebowl, nachos
gegratineerd, mini Pa & Ma burger, gegrilde zalm teriyaki.
Ontvangst met cava of special biertje, 2 glazen huiswijn/tapbier,
kopje soep, wrap met carpaccio, rucola & pesto, pimientos de padron
(Spaanse pepers), mini pokebowl, nachos gegratineerd, mini Pa & Ma
burger, gegrilde zalm teriyaki, petit grand dessert.

BRASSERIE PA & MA
Spanjaardsdijk 68
7433 PX Schalkhaar

E: info@brasseriepaenma.nl
T: 0570 - 62 22 28
I: www.brasseriepaenma.nl

