Menuk a art
Dr anke n , soe pe n ,
voor de kinde re n ,
warme g e rechte n , broodje s ,
sal ade s , ta artje s

Dr a nkenk a a rt
warme dr anke n
Koffie* ......................
Espresso ....................
Dubbele espresso ............
Koffie verkeerd* .............
Cappuccino* .................
Latte Macchiato* ............
Koffie verleiding karamel/hazelnoot
Thee ........................
Verse muntthee ..............
Warme chocomelk .............
* Ook decafé verkrijgbaar.

Koude dr anken
2,25
2,25
2,75
2,55
2,35
2,75
3,75
2,35
2,80
2,55

wijn
Witte wijn zoet/droog .......... 3,30
Rode wijn ................... 3,30
Rosé wijn ................... 3,50
Fles wijn .................. 14,95
Prosecco .................... 3,80
Fles prosecco .............. 17,50

Melk ........................
Karnemelk ...................
Verse jus ...................
Coca Cola ...................
Coca Cola light/zero ..........
Fanta Orange ................
Fanta Cassis ................
Sprite ......................
Ice tea .....................
Ice tea green ...............
Tonic .......................
Bitter lemon ................
Chaudfontaine blauw .........
Chaudfontaine rood ..........
Ranja .......................
Fristi ......................
Chocomelk ...................
Appelsap biologisch ...........
Appel/peersap biologisch ......
Appel/aardbeisap biologisch ...
Appel/vlierbessap biologisch ..

2,00
2,00
2,75
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,40
2,40
2,20
2,20
2,20
2,20
1,50
2,25
2,25
2,45
2,45
2,45
2,45

bier

Wij serveren alleen alcohol aan
personen vanaf 18 jaar.

18 +

Heineken ....................
Hertog Jan ..................
Liefmans ....................
Hoegaarden ..................
Palm ........................
Radler 0.0 ..................

Brownies & downies menuboek

2,55
2,55
3,00
3,00
3,00
2,50

m enuk a a rt
soepen
Spinaziesoep ............... 5,50
Gezond, groen soepje - mozzarella

Gepofte tomaten/paprikasoep .. 5,50
Gepofte tomaatjes - peterselie olie

Tomatensoep .................. 5,50
Met of zonder ballen

ons brood wordt
gemaakt door:
Bakkerij Leo van Kempen

boterhammen
Broodje carpaccio .......... 7,75
Runderlende - geroosterde groenten basilicummayonaise

Broodje gemarineerde zalm .. 8,50

Een ambachtelijke
bakker uit Leiden die
het brood in een echte
stenen vloeroven bakt.

Zalm - zoetzure groenten citroenmayonaise

Broodje tonijnsalade ....... 8,00
Tonijnsalade - zoetzure groenten

Brownies & downies menuboek

m enuk a a rt
warm brood
Broodje pulled pork ........ 8,25
Pulled pork - grillsaus - coleslaw

Broodje tuna melt .......... 7,50

Tonijnsalade - zoetzure groenten - kaas

Tosti kaas/beenham ......... 7,50
Jonge kaas - beenham - honingmosterdsaus

Broodje brie ............... 7,75
Brie - zoetzure appel - pecannoten

Voor de
taartenliefhebbers
Nu verkrijgbaar:
het Grote B&D Taartenboek

Club style sandwich kip .... 9,50
Belgische mayonaise geroosterde kip - ei

Broodje gegrilde groenten .. 6,75

Hoemoes - salade - geroosterde groenten

Broodje draadjesvleeskroket
Rundvleeskroketten - coleslaw honingmosterdsaus

8,75

Uitsmijter ................. 7,00
Beenham - kaas - 3 eieren

Broodje hamburger .......... 9,50

Amsterdamse uien relish - gebakken ei friet - kaas

Sinds 2016 hebben wij een
eigen taartenboek op de
markt gebracht. Samen met
alle vestigingen is met
plezier gewerkt aan dit
boek en hebben we de 40
lekkerste taartrecepten
voor je op een rijtje
gezet. Het taartenboek
is te koop in al onze
vestigingen en via Bol.com

24-uurtje .................. 8,75
Soepje - kroket - uitsmijter

om te delen
Plankje om te delen (voor 2 personen) .................... 16,50

Deel een plank met lekkers!
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m enuk a a rt
salades

Vooral voor kinderen

Salade carpaccio .......... 10,50

American pancakes .......... 3,75

Salade kip ................ 10,50

Broodje bitterbal .......... 4,95

Salade geitenkaas ......... 11,00

Kindertosti ................ 4,50

Runderlende - geroosterde groenten basilicummayonaise

Geroosterde kip - geroosterde groenten
- citroenmayonaise
Gebakken geitenkaas - vijgenchutney notenbrood

Salade gemarineerde zalm .. 12,00
Zalm - zoetzure groenten citroenmayonaise

Stapel pancakes - slagroom ahornsiroop

Belgische mayonaise - brood 3 bitterballen
Ham - kaas - ketchup

Kids 24-uurtje ............. 6,75
Soepje - klein broodje bitterbal mini tosti

Salade mozzarella/tomaat .. 11,50

Mozzarella - tomaat - basilicummayonaise

wist je dat...

wij regelmatig posten over
onze activiteiten?

bestelTIP:
Bestel bij je gerecht
een portie friet
+2,50

Bijvoorbeeld wanneer wij
'Eten Wat De Pot Schaft'
aanbieden.
Volg ons daarom op Facebook:
@browniesanddowniesspijkenisse

Brownies & downies menuboek

m enuk a a rt
brownies & zo
Brownie à la B&D ........... 2,50
Brownie naturel

Brownie cranberry pecan .... 3,25
Brownie karamel zeezout .... 2,95
Blondie à la B&D ........... 2,50

Tony's
chocolonely:
Al onze
brownies & blondies
worden gema akt met
de chocolade van
Tony's Chocolonely.
Op die manier dragen
wij ons steentje bij aan
het 100% slaafvrij maken
van chocolade.

Blondie naturel

Blondie bosbes witte chocolade 2,95

Blondie limoncello nougat .. 2,95
B&D's appe(l)tijtelijke taart

Appel - jumbo rozijnen - slagroom

3,25

'Lazy' Afternoon Tea ....... 5,25
Proeverij van brownies & blondies glas thee

High Tea .................. 19,50

Soepje - hartige en zoete lekkernijen onbeperkt thee

High Wine ................. 22,50
Huisgemaakte specialiteiten van de
chef + drie glazen wijn
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m enuk a a rt
onze partne r

Dirk Kuyt Foundation

Brownies & downies
samen genieten

High tea
Wij werken samen met de
Dirk Kuyt Foundation.
Sinds eind 2016 bieden
wij mensen met een
beperking naast de kans
op werk ook een kans om
te sporten.
Op 12 februari 2017
hadden we zelfs al onze
eerste B&D-sportdag en
dat was een groot succes!

19,50 p.p.
hartige en zoete
lekkernijen
Gezellig bijkletsen met
je familie of vrienden
en vriendinnen terwijl je
geniet van een keur aan
lekkere hapjes!

Onze high tea bestaat
uit drie delen. Er wordt
gestart met een soepje,
gevolgd door hartige en
zoete lekkernijen.
Allemaal huisgemaakt
met daarbij natuurlijk
onbeperkt thee!
graag vooraf reserveren
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m enuk a a rt

Brownies & downies
samen genieten

high wine

22,50 p.p.
hartige en zoete
lekkernijen
Zin om lekker te borrelen?
Deze high wine is een echte
aanrader.

De high wine bestaat uit
vijf mini-gangen met
huisgemaakte specialiteiten
van de chef. Bij al
dit lekkers serveren wij
drie glazen wijn per
persoon. U kunt kiezen uit
wit, rood of rosé.

graag vooraf reserveren

wist je dat...

Wij ook in het buitenland
gevestigd zijn?
Wij zitten bijvoorbeeld al
in België en zelfs in Kaapstad
Zuid-Afrika. Ook krijgen we
aanvragen van over de hele
wereld, zoals Miami, Suriname
en Italië.

Catering op locatie bij ons
ook mogelijk is?
Daarnaast kun je bij ons
terecht voor feestjes en
diners. Vraag naar de
mogelijkheden.

afhalen bij ons
ook mogelijk is?
Even bellen of mailen en het
eten staat op de afgesproken
tijd voor je klaar.

Jij ook een eigen vestiging
van Brownies&Downies k an
beginnen?
Kijk op onze website wat
je daarvoor moet doen.
www.browniesanddownies.nl
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m enuk a a rt
be l angrijk

eten
wat de
pot
schaft

Het is mogelijk dat er in
onze vers bereide gerechten
allergenen zitten. Heb je een
allergie of volg je een dieet?
Laat het ons weten.

wist je dat...

menu van
de chef
Vraag ons personeel naar de
eerst volgende ‘Eten wat de pot
schaft’. Reserveer op tijd want
er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen.

Wij bij Brownies&downieS
iedere dag met veel plezier
en een glimlach voor je
kla ar sta an?
Heb je tips of opmerkingen, dan
kun je deze natuurlijk altijd
doorgeven.
Op onze website
www.browniesanddownies.nl
vind je onze contactgegevens.
Of loop in de vestiging even
naar ons toe.
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m enuk a a rt
wist je dat...

De na am Brownies&downieS in samenspra ak met
de ouders van de VSO school, wa ar Thijs Swinkels
(oprichter) in 2008 stage liep, is gekozen?
Ouders vonden het een pakkende en leuke naam en
vonden dit goed passen bij wat wij doen.

door he e l ne de rl and
En ver daar buiten!

w w w. b rown i e san ddown i e s . n l
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