Brasserie La Plaza
Bisonspoor 1162
3605 KV Maarssenbroek
Tel. 0346 568795
www.brasserie-laplaza.nl

https://www.facebook.com/pages/Brasserie-la-Plaza/219882741456986

Luxe Belegde Broodjes
Proeverijtje 3 minibroodjes luxe belegd met vlees, vis en kaas
en een kommetje soep, laat u verrassen!
Twaalfuurtje 2 sneetjes brood, ham en kaas, een gebakken eitje
een kroket en een kommetje soep
Huisgemaakte tonijnsalade op 2 sneetjes donker oerbrood
met rucola rode ui en paprika
’n Speklapje heerlijk gebakken speklapjes op een bedje van brie
en tapenade
Griekse sandwich met gebraden gehakt, Tzatzikisaus
en rauwkost
Salmon sandwich met gerookte zalm, kruidenroomkaas ,sla
komkommer en limoen-dillesaus
Bacon sandwich gebakken ontbijtspek, ei en tomaat
met kipfilet en pestomayonaise
Carpaccio een heerlijke focaccia met carpaccio, oude kaas
pestomayonaise, pijnboompitten, rucola en rode ui
Piri Piri warme bol met gebakken kipstukjes, champignons, ui
sla en piri piri saus
Italiaanse bol belegd warme bol met kaas, salami, chorizo, paprika
Warm vlees “Deluxe” petit pain met fricandeau, champignons, ui
een gebakken ei en satésaus
Warm vlees speciaal petit pain met fricandeau, een gebakken ei
ananas en satésaus
Warm vlees petit pain / zachte bol met fricandeau en satésaus
Warme beenham petit pain / zachte bol met honing-mosterdsaus
Sandwich geitenkaas met honing en ananas
Champignons op toast met ham, ui en gerapte kaas
*geserveerd met frites 2,00 extra / geserveerd met kleine soep 2,75 extra

High Tea voor 2 personen

p.p. 8.95

Heerlijke zoete en hartige hapjes zoals muffins, bonbons, gebak
sandwich huisgemaakte tonijnsalade, broodjes brie, carpaccio
*Andere wensen? vraag het gerust
*Cadeaubon High Tea of een cadeaubon van 10,- of 15,-

8,50
7,95
6,95
6,95
5,95
6,95
5,95
6,95
6,95
5,50
6,95
6,50
4,50
4,00
5,50
4,95

Petit Pain of een Zachte Bol belegd
Gezond
Gezond met Ardennerham, oude kaas en huzarensalade
Kaas of ham/kaas of Ei of kipfilet
Fricandeau of salami of chorizo
Filet American of Ardennerham
Tartaar speciaal met ei ,ui en mayonaise
Oude kaas of kruidenkaas of brie of eiersalade
Gerookte kip met kruidenkaas
Huisgemaakte tonijnsalade

4,25
4,75
3,25
3,25
3,50
3,95
3,50
3,75
4,50

*Meerprijs op een waldkorn/ Italiaanse bol /focaccia of baquette 1 euro

Croissants
Croissant met geitenkaas en honing
Croissant met brie en perzik
Croissant Hawai met ham, kaas en ananas
Croissant gezond
Croissant naturel of kaascroissant
Croissant met jam /Nutella pasta

3,50
3,50
3,25
3,95
2,00
2,50

Gebak en Desserts
Gebak van De Groot Edelgebak
Poffertjes met poedersuiker en roomboter
Saucijzen/kaasbroodje of vegetarische pizza
Appelflap of gevulde koek
Warme Apfelstrudel met slagroom
*met kaneel/vanille ijs 1,00 extra
Schaaltje bonbons van Chocolaterie Winters 4stuks

2,50
3,95
2,10
1,95
2,95
2,50

Ook serveren wij heerlijke coupes van ijssalon La Bella!
Coupe La Plaza 3 bollen ijs naar keuze, slagroom en saus *
Kindercoupe 2 bollen ijs naar keuze saus/spikkels en slagroom*
* met vers fruit of aardbeien (seizoen) 1,00 extra

5,75
3,75

Panini’s La Plaza broodje met tuinkruiden
Tuna met huisgemaakte tonijnsalade-kaas-rucola-tomaat

6,95

Zalm met gerookte zalm-mozzarella-kruidenboter-rucola

6,95

Gegrilde kipstukjes met kip-champignons-ui-paprika-kaas

6,95

Milano met kruidenboter-kaas-salami-paprika

4,95

Monaco met brie-ham-ananas

4,95

Ibiza met kruidenboter-kaas-chorizo-tomaat-ui

4,95

Mozzarella met mozzarella-pesto-tomaat

4,95

Pikante kip met kaas-kipfilet-tomaat-ui-sambal

4,95

Tosti’s La Plaza
Winter met kaas-rookworst-spek-mosterd

3,85

Pittig met kaas-gehakt-sambal

3,85

Mediterrane met brie of mozzarella-pesto-tomaat

3,85

La Plaza met kaas-salami-paprika

3,25

Hawaï met ham-kaas-ananas

3,25

Kaas of ham en kaas

2,85

Zalm en mozzarella

3,95

Geitenkaas en honing en walnoten

3,95

* Extra grote tosti is 3 boterhammen 1,50 extra
*Tosti met dikke plakken oerbrood 1,00 extra/kleine soep erbij 2,75

Uitsmijters
Uitsmijter speciaal 4 eieren met ham, kaas en rosbief

7,95

Uitsmijter spek of ham/kaas of rosbief 4 eieren

7,50

Kleine uitsmijter speciaal 2 eieren met ham, kaas en rosbief

5,95

Kleine uitsmijter spek of ham/kaas of rosbief 2 eieren

5,50

Uitsmijter gerookte zalm 4 eieren

8,95

Kleine uitsmijter gerookte zalm 2 eieren

6,95

Omelet La Plaza met kaas, ham, champignons, ui en tomaat

8,25

Clubsandwich
Clubje gezond met kaas, ham, spek, ei, rauwkost, kipfilet en frites

8,25

Clubje vis met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade

9,25

pestomayonaise en rauwkost en frites
Clubje ei met eiersalade, gerookte zalm, uitgebakken spekjes,

9,25

rauwkost en frites

Lekkere Trek
2 kroketten of frikadellen met brood

5,95

Bord frites met mayonaise

2,95

Broodje kroket of frikandel of kaassoufflé

2,95

Broodje hamburger speciaal met gebakken ei, tomaat, augurk, ui mayonaise en curry

4,60

Broodje huisgemaakte balgehakt met satésaus

4,50

Bittergarnituur 10 stuks

5,50

Wraps La Plaza

9,95

Zalm wrap met gerookte zalm-kruidenkaas-kappertjes-rode ui-sla
Chicken wrap met gegrilde kipstukjes-champignons-ui-sla-chilisaus
Beef wrap met biefstukreepjes-champignons-ui-sla-barbecuesaus
Mexican wrap met rundvleesgehakt-mais-ui-paprika-pittige saus
Griekse wrap met geitenkaas-walnoten-sla-honing
*Deze wraps worden allemaal geserveerd met frites en mayonaise.
*Een wrap zonder frites is ook mogelijk 7,95.

Pasta La Plaza

7,95

Pasta Napolitana met tomatensaus-ui rucola
Pasta Plaza met gegrilde kipstukjes-pesto-ui-pijnboompitten-rucola
Pasta Bolognese met rundergehakt-tomatensaus-ui-rucola
Pasta Zalm met roomsaus-gerookte zalm-Cherry tomaatjes-ui-rucola
*Deze pasta’s worden allemaal geserveerd met Parmezaanse kaas.

Soepen La Plaza
Soep van de dag
Geserveerd met brood en kruidenboter.
Huisgemaakte erwtensoep (seizoen)
Geserveerd met roggebrood en spek.
Ook serveren wij een kleine soep bij alle gerechten en broodjes.
Mandje brood met kruidenboter

3,75
4,25
2,75
3,25

Warme Hap La Plaza
Homemade Burger Italiaanse bol met huisgemaakte hamburger
gesmolten kaas, rauwkost, Hawaï saus en frites

9,95

Saté La Plaza kipsaté of varkenssaté met rauwkost
en frites

11,95

Hollandse Biefstuk (180 gram) met champignons, uien, rauwkost
en frites

13,95

Kindermenu kroket ,frikandel of kipnuggets met frites
appelmoes en als toetje een ijsje van ijssalon La Bella! (midden plein)

4,95

Op vrijdagavond is er koopavond tot 21:00 uur op deze avond bereiden
wij meerdere warme gerechten die wij op onze krijtborden/tv vermelden.

Salades La Plaza
Pollo met gegrilde kipstukjes, rauwkost, pijnboompitjes
en kruidendressing geserveerd met brood en kruidenboter

6,95

Tuna met tonijn, rauwkost ,kruidendressing geserveerd met
brood en kruidenboter

6,95

Beef met biefstukreepjes, champignons, ui, paprika, rauwkost
geserveerd met brood en kruidenboter

7,95

Gerookte Zalm met rode ui, kappertjes, rucola,
limoen-dille dressing en toast met kruidenboter

8,95

Carpaccio met rode ui, olijven, rucola, pestomayonaise,
Parmezaanse kaas en toast met kruidenboter

8,95

Huzarensalade met rauwkost en toast met kruidenboter

7,95

