WARME
DRANKEN
In 2005 verrees aan de rand van Kamperland
dit restaurant mét daarin een heuse brouwerij.
Niet wetend dat Speciaalbier door steeds meer
gasten gewaardeerd zou worden, zijn we hier
begonnen met het brouwen van Speciaalbier van
wereldklasse. Dat verzinnen wij niet, maar dat
vonden de bierliefhebbers. Onder de merknaam
Emelisse was de brouwerij in 2016 zelfs nog 1
van de 100 beste brouwerijen ter wereld. Een
goed moment om er afscheid van te nemen.
Het biermerk is nu in goede handen bij het
Biercollectief in Goes.
In Kamperland brouwen we nu (even) niet.
Maar wie weet komt daar binnenkort wel weer
verandering in. Wel is ons assortiment bier
uitgebreid. Een bredere keuzemogelijkheid biedt
voor nog meer mensen de mogelijkheid iets naar
zijn/haar smaak te kunnen kiezen.
Vanzelfsprekend heten we jullie nog steeds van
harte welkom op deze bijzondere locatie. Om er
te genieten van een goed glas bier, een lunch,
diner of misschien wel om er een feestje te vieren.
Kortom: Welkom in Restaurant de brouwerij.
Met gastvrije groeten,

Tom & Hennie

IETS TE
ORGANISEREN?
WIJ ZIJN
JOUW LOCATIE!
Het gebouw, de uitstraling, de parkeerplaats,
centraal in Zeeland: het zijn allemaal
uitgangspunten voor een geslaagde bijeenkomst,
van Rouw tot Trouw, van Verjaardag tot
Familiedag, van Babyborrel tot een 100ste
verjaardag het kan allemaal.
We verzorgen o.a. lunches, diners, buffetten, Bbq,
kinderdiners enz.
Graag maken we een vrijblijvend voorstel.

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappucino
Latte Machiato
Koffie verkeerd
Thee
Verse muntthee
Chocomelk

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.50
2.50
3.50
3.50
4.50
3.50
2.75
3.50
3.00

ALCOVROLISCHE
KOFFIE
DRANKEN
€ 8.50
Irish Coffee
Spanisch Coffee
Coffee liquor 43
Baileys Coffee
French Coffee
Jägertee
Italian Coffee
Coffee D.O.M. Benedictine

IETS
LEKKERS ERBIJ
Bourgondisch appelgebak
€
Zeeuwse bolus met roomboter
€
Portie Poffertjes met poedersuiker en boter €

3.75
3.50
5.00

WATER
Sourcy rood/blauw 20cl
Sourcy rood/blauw 75cl

€
€

2.50
6.00

FRUITIGE
DRANKEN
Appelaere
Perelaere
Tomatensap
Sinaasappelsap fles
Versgeperst sinaasappelsap
Cucumis

( verfrissende komkommerdrank,
non-alcoholisch en toch heel feestelijk)

€
€
€
€
€
€

3.25
3.25
3.25
3.25
4.50
4.50

Alle wijnen zijn per glas en fles verkrijgbaar.
Fles niet leeg: neem de rest maar mee…voor de Bob.

FRIS
DRANKEN
Pepsi Cola, Pepsi Cola max, 7-up,
Sinas, Cassis, Tonic, Bitter Lemon
Fristi, Chocomel
Apfelschorle
Liptonice Tea / Liptonice Tea Green

Witte huiswijn:
Oude Heerengracht Chenin Blanc

€
€
€
€

2.75
3.00
3.25
3.00

4.00 / € 20.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Land: Zuid-Afrika | Streek: Franschoek | Druivensoort:
Chenin Blanc | Colombard | Sauvignon Blanc |
Alcohol: 12.5%
Rosé huiswijn:
Oude Heerengracht
Blanc De Noir Rose

4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00

WIL JE WEL
TONIC OF
GINTONIC
Gordon’s London Dry gin & tonic
Bombay Saphir gin & tonic
Bombay Saphir gin & contreau & tonic
Black Tomato Gin & tonic
Bacardi & cola
Campari & orange

€

Frisse witte wijn gemaakt van vooral Chenin Blanc en Colombard,
aangevuld met 15% Sauvignon blanc. Mooie fruitige en ietwat florale
neus. Rijk en verfrissend van smaak. Perfecte wijn voor alledag of bij
een lichte lunch of maaltijd.

ALCOVROLIKA
Rode of witte port
Sherry Medium of Dry
Jonge jenever
Oude jenever
Corenwijn
Campari
Overige likeuren
Cognac Remy Martin V.S.O.P
Calvados

EEN VERHAAL
HEEFT ALTIJD
TWEE KANTEN:
VOOR DE WIJN EN
NA DE WIJN

€

4.00 / € 20.00

De Blanc de Noir is de Rose wijn van de Oude Heerengracht. Bewust
op de markt gekomen omdat de vraag naar Rose weer helemaal in
de lift zit. De wijn wordt vervaardigd uit een blauwe druivensoort nl.
de Pinotage. De lichtroze kleur komt tot stand doordat men het sap
maar zeer kort in contact laat met de schillen, zodat de schillen niet
veel kleurstoffen kunnen afgeven aan het sap. Het is een droge Rose,
maar zeker geen strakdroge wijn. Het fruit, met vooral kenmerken van
aardbei en framboos, blijft in de zachte afdronk nog volop aanwezig.
Heerlijk frisse en zachte wijn die het zeker ‘s zomers geweldig doet als
fruitige dorstlesser.

Land: Zuid-Afrika | Streek: Franschoek |
Druivensoort : Pinotage | Alcohol : 12.5%
Rode huiswijn:
Oude Kaap Shiraz Reserve

€

4.00 / € 20.00

Elegante en levendige wijn met een typisch gerookt en kruidig aroma
(zwarte peper en kaneel ). In de smaak veel rijp fruit (zwarte bessen,
frambozen, kersen), pure chocolade, koffie en vanilletonen.

Land: Zuid-Afrika | Streek: Stellenbosch |
Druivensoort: Shiraz | Alcohol: 14.0%
€
€
€
€
€
€

8.50
10.00
12.50
12.50
7.75
8.25

WE DRINKEN ZELF OOK GRAAG EEN GOED
GLAS WIJN. NAAST ONZE HUISWIJNEN HEBBEN
WE DAAROM NOG ENKELE FAVORIETEN VAN
ONS ZELF IN HUIS GEHAALD:

VOOR
TUSSENDOOR

Pirlet Chardonnay Reserve
(Tomzegtnooitnee)

Stoer plankje

€

Brouwersplank

€ 29.50

Toffe Tosti’s
tosti met ham, kaas en tomaat
tosti met ham of kaas en tomaat
tosti met geitenkaas en honing

€
€
€

7.00
7.00
8.50

De witte wijn heeft aroma’s van tropische vruchten, citrus en verse
kruiden. De smaak is fris met tonen van koriander en tijm, die zorgen
voor een heerlijke afdronk.

Ham en/of kaas
Spek
Gerookte zalm
Naturel

€
€
€
€

8.50
8.50
10.50
8.00

Land: Nieuw Zeeland | Streek Marlborough |
Druivensoort: Sauvignon Blanc | Alcohol 12,5%

Trio van kroket

€

9.50

€ 5.00 / € 25.00

Een verrassende volle wijn. Deze Chardonnay rijpt, nadat hij op RVS
vergist is, zo’n 9 maanden op eikenhouten vaten. Het is een volle wijn
met rijpe, exotische fruittonen, veel vanille in geur en smaak. En een
vettige afdronk door de houtrijping.

Land: Frankrijk| Streek: Vin de Pays d`oc |
Druivensoort: Chardonnay | Alcohol : 13%
Ribeauville Pinot Blanc
(ons allemans vriendje)

€ 6.00 / € 30.00

Fraaie, helder strogele kleur. Opwekkend, fris geurend en bloemig
boeket met daarin een lichte kruidigheid. Soepele frisse smaak,
zonder harde zuren. Met een opvallende zachtheid en tegelijkertijd
finesse en elegance in de afdronk.

Land: Frankrijk | Streek Elzas | Druivensoort: Pinot Blanc |
Alcohol 12,5%

Een combinatie van Italiaanse Pancetta,
Spaanse Romana en Schwarzwalder schinken
met in whisky en zwarte peper ingelegde augurkjes
naar eigen recept.

Een mooie plank met diverse lekkernijen, waar je
met 2 of 3 personen lekker van kunt genieten.
Deze plank is geschikt als voorgerecht of als
tussendoor. Ben je met meer dan 3 personen,
bestel dan ook een broodplankje en/of bruschetta,
zo kan iedereen meegenieten.

12.50

Uitsmijters, terug van weggeweest
Nautilus Twin Islands
Sauvignon Blanc
€ 6.50 / € 32.50
(Hennie kan er uren tegen praten)

Pirlet Pinot Noir Reserve
(Henks favoriete huiswijn)

€ 5.50 / € 27.50

De Pinot Noir bevat aroma’s van zwarte bessen, aalbes, zoethout en
kersen. Het is een rijke en volle wijn met een lange afdronk.

Land: Frankrijk | Streek: Vin de Pays d`oc |
Druivensoort: Pinot Noir | Alcohol: 12%
Ramon Bilbao Crianza
€ 6.50 / € 32.50
(als Martijn begint te praten over Spanje)

Wit of bruinbrood met 3 gebakken eieren
met naar keuze

Niet kiezen, maar alle drie; een rundvlees-, kaas-,
en een garnalenkroketje, geserveerd met stokbrood,
mosterd en cocktailsaus

KIJK OOK EVEN BIJ DE VOORGERECHTEN. DEZE ZIJN
OOK AAN TE RADEN ALS LEKKER TUSSENDOORTJE.

SNACKERIJEN
Tortillachips

€

6.50

Portie kaas

€

6.00

Bitterballen
5 stuks
10 stuks
15 stuks
20 stuks

€ 5.50
€ 10.00
€ 14.50
€ 19.00

Ramon Bilbao Crianza is een heerlijke en zacht volle Spaanse wijn.
Dieprood van kleur met voor de Rioja Crianza een karakteristieke
houtrijping van 14 maanden. Een complexe, dieprode wijn met
aroma’s van zwart fruit, pruimen en sandelhout. Hints van balsemiek,
kokosnoot en drop. De smaak is zwoel en vol, met rijpe tannines. Een
prachtige elegante, minerale afdronk.
Prachtige dinerwijn, die goed tot zijn recht komt bij vleesgerechten en
zelfs rijke vissoorten, Spaanse worstsoorten en zachte kazen.

Portie warme nacho tortillachips, gegratineerd
met cheddar kaas en geserveerd met guacemole
en tomatendip

Land: Spanje | Streek : Rioja | Druivensoort : Tempranillo |
Alcohol: 13,5%

Jonge en oude kaas met mosterd en gember

Kippenvleugels, vingerlikkend lekker
Heerlijk portie kippenvleugels met dipsaus

5 stuks
10 stuks
15 stuks
20 stuks

€ 8.00
€ 15.00
€ 21.00
€ 25.00

IETS VOORAF,
OF TUSSENDOOR

HOOFD
GERECHTEN

Broodplankje

€

6.00

Caesar salade

€

17.00

Bruschetta met tomaat en basilicum

€

6.00

Hamburger classic

€

18.50

Brouwers Hamburger

€

18.50

Vegetarische burger

€

17.50

Kibbeling

€

18.50

Sticky chicken

€

19.00

Vegetarische rijstschotel

€

19.00

Viscurry

€

19.50

Kabeljauw

€ 23.50

Mosselen Pirri Pirri

€ 23.50

Gamba’s

€ 23.50

Brouwers Steak

€ 23.50

Brood met smeersels

Drie knapperige bruchetta’s met tomaat,
basilicum, olijfolie en knoflook

Gazpacho

Stoere burger met sla, augurk, spek, tomaat,
ui en BBQ saus

€

Een verkoelende zomerse soep op basis van
tomaat, waar we nog wat ingrediënten bij
serveren die je naar eigen inzicht kunt toevoegen.
Een zomerse aanrader!

Romige mosterdsoep classic

Romige mosterdsoep met klassieke frisse
mosterdzaadjes en uitgebakken spekjes

Romige mosterdsoep vegetarisch

Heerlijke mosterdsoep op basis van klassieke
mosterd met hele mosterdzaadjes

€

€

6.75

Hamburger met geitenkaas en bacon

7.00

7.00

Zeeuwse vissoep

€

8.50

Salade geitenkaas

€

9.50

Heerlijke vissoep op basis van garnalenbisque.
Natuurlijk met diverse vissoorten en mosseltjes

Met honing gegratineerde geitenkaas op
een salade van romeinse sla met appel
en komkommer. Op smaak gebracht met
mosterddressing geserveerd in knapperige tortilla.

Stoer plankje

Een combinatie van Italiaanse Panchetta,
Spaanse Romana en Schwarzwalder schinken
met in whisky en zwarte peper ingelegde
augurkjes naar eigen recept.

Brouwersplank

Frisse romeinse sla met kip, ei, spek, parmezaan,
ansjovis, knapperige croutons en caesardressing

€

12.50

We zoeken altijd weer naar lekkere varianten van
de vegetarische burger.
Welke is het vandaag?

Mooie portie kibbeling met stoere frieten
en remouladesaus

Caraïbische gemarineerde kippendijen
geserveerd met rijst: pittig, zoet, zuur, sticky,
kortom lekker zomers.

Rijst, vega gehakt, bospaddestoelen, ui, knoflook,
tuinerwten en blauwschimmelkaas, maken
samen een heerlijk gerecht.

Milde groene Thaise curry met diverse vissoorten,
gamba en mosselen. Hierbij wordt rijst geserveerd.

Kabeljauwfilet uit de oven met een saus van
garnalenbisque en een gamba

€

Een mooie plank met diverse lekkernijen, waar je
met 2 of 3 personen lekker van kunt genieten.
Deze plank is geschikt als voorgerecht of
als tussendoor. Ben je met meer dan 3 personen,
bestel dan ook een broodplankje en/of bruschetta,
zo kan iedereen meegenieten.

29.50

Gekookte mosselen met crème fraîche, spekjes,
paprika en pirri pirri, al jaren favoriet bij onze gasten.

Spies met 10 ongepelde gamba’s van
de grill met frisse limoenknoflook mayonaise

Malse steak geserveerd met romige pepersaus.

JUST FOR KIDS
Portie frietjes met mayonaise, appelmoes
en naar keuze
Vleeskroket
€
Frikandel
€
Vissticks
€
Huisgemaakte kipnuggets
€
Kaaskroket
€

BIER
AVONTUURTJE
7.50
7.50
7.50
11.50
7.50

NAGERECHTEN
Kinderijs

€

5.00

Dame blanche

€

7.00

Griekse aardbeien

€

7.00

Dame yellow

€

8.00

Bolletje vanille ijs met smarties en slagroom

Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom.
Klassiek maar altijd lekker!

Griekse yoghurt met aardbeien en slagroom

Vanille ijs, warme chocoladesaus, advocaat
en slagroom...ook wel Kaat Mossel genoemd.

Moelleux orange

€

8.50

Zeeuwse bolus gevuld met ijs

€

8.50

Warm chocoladetaartje met sinaasappelvulling
met vanille ijs en slagroom

Traditionele Zeeuwse bolus gevuld met
heerlijk vanille ijs en slagroom.

HONDEN
KAART
Honden zijn van harte welkom in Restaurant de
Brouwerij. Onze huisregels voor de baas:
1. Houd uw hond aangelijnd.
2. Onze tuin is een kinderspeelplaats, geen
uitlaatplek.
3. Bij ongelukjes even opruimen aub.
Bak water
Flesje snuffelbier
Kauwstaafje bacon beef
Kipstripe
Rauwe biefstuk 100 gr.

€
€
€
€
€

gratis
3.00
1.00
1.00
8.00

Bestel nu jouw Bieravontuurtje voor

€ 20.00

Bier is er in veel smaken en varianten. Van zoet tot
uitermate bitter, licht, donker, fruitig en moutig. Om
erachter te komen wat jij het lekkerst vindt, kun je het best
een aantal bieren proeven.
IN DIT BIERAVONTUURTJE KRIJG JE 4 GLAZEN BIER. PER
RONDE KUN JE ZELF EEN KEUZE MAKEN. ELKE RONDE
SERVEREN WE ER OOK WAT LEKKERS BIJ.
Ronde 1 indrinken
Swinckels premium Pilsener
La Trappe witbier
La Trappe puur
Ronde 2 hobbydrinken
La trappe blond
Emelisse Blond I.P.A
Brouwerij Kees, I.P.A
Ronde 3 professioneel drinken
Emelisse Imperial Russian Stout
De Molen Moord en doodslag
La Trappe Quadruppel
Ronde 4 zelfstandig drinken
Kies 1 van onze bieren van de bierkaart. Immers, je hebt
nu verstand van bier.

BIER
ASSORTIMENT
Pilsener
Swinckels
La Trappe Puur

€
€

3.00
4.25

Donkerder en zoeter
La Trappe Dubbel
La Trappe Quadruppel

€
€

4.75
5.50

Tripel en Blond
La Trappe Tripel
Slot Oostende Gouden gans
La Trappe Blond

€
€
€

5.50
5.00
4.75

Amber en bijzonder
La Trappe Isidór

€

5.50

Witbier
La Trappe witte Trapist

€

4.00

I.P.A
Emelisse Blond I.P.A
Kees Farmhouse I.P.A
de Molen Vuur en Vlam
Emelisse Smoked rye I.P.A
Emelisse T.I.P.A

€
€
€
€
€

6.25
6.25
6.25
6.25
8.00

Zware stout
Molen Moord en Doodslag
Emelisse Whitelabel
Emelisse Imperial Russian Stout
Emelisse Espresso Stout

€
€
€
€

11.00
10.00
9.75
9.75

Fruitbieren
Rodenbach Classic
Omer Rosé Max

€
€

4.00
4.00

Happen, trappen, drinken en rijden
Radler 0,0
Radler 2,0
Bavaria witbier 0,0
Heineken 0,0

€
€
€
€

2.50
2.50
2.75
3.00

VRAAG VOOR MEER INFO NAAR DE BIERKAART

