BRUIZ IS
Gevestigd in het oude gemeentehuis van Maasbree.
Een gastrobar met een bijzonder concept met
culinaire, verrassende gerechtjes. U bepaalt zelf de
invulling van uw komst, waarbij gangen geen rol spelen,
alles kan en mag.
Onze chef verrast u ook graag met creatieve gerechtjes
die niet op de kaart staan. Ongedwongen genieten, dat
is waar gastrobar Bruiz voor staat.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met uw wensen,
diëten en/of allergieën.

Op onze kaart hebben we een selectie gemaakt van
bijzondere Torres-wijnen voor een toegankelijke
prijs. Tevens bieden we een breed assortiment
speciaalbieren.
Met veel passie adviseren we u aan tafel om samen met
u tot een keuze te komen, waarbij we u graag iets laten
voorproeven.

Onze aanbeveling / groter gezelschap, laat u verrassen.
Graag stellen wij voor u een arrangement samen à
€ 6,95 per gerechtje:
- 3 gerechtjes voor de lunch of borrel,
- 4, 5 of 6 gerechtjes voor het diner.
4 gerechtjes		
5 gerechtjes		
6 gerechtjes		

€ 20,85
€ 27,80
€ 34,75
€ 41,70

Arrangementen bestaan uit creatieve gerechtjes uit de
keuken, waarbij we uiteraard uw wensen centraal stellen.

STEL ZELF UW LUNCH, BORREL OF DINER SAMEN
UIT ONDERSTAANDE GERECHTJES!
TOASTBROOD | huisgerookte zalm | gepocheerd ei

€

6,95

TOSTI TURKS BROOD | oude kaas | spinata romana €

6,50

| dragon
| tapenade | tomaat

OERBROOD | ragout van konijn | pruimen | spek

€

6,95

€

9,50

TARTE TATIN | spaanse ui | witlof | manchego kaas
I babyspinazie | ham (ook vegetarisch mogelijk)

€

6,50

SALADE VAN KRAB | verse kruiden | citroen		

€

8,50

ROMIGE KNOLSELDERIJSOEP | truffel

€

5,50

BISQUE | krokante gamba | bleekselderij			

€

6,50

BROODPLANKJE | diverse dips 			

€

4,95

SLAGERSPLANKJE | olijven | piccalilly 			
| diverse warme en koude vleeswaren

€

7,50

KAASPLANKJE | notenbrood | huisgemaakte jam

€

6,95

| frisse vinaigrette

LUNCHPLANKJE | seizoenssoepje | spiegelei 		
| rauwkost | gefrituurd hapje
Bovenstaande gerechtjes zijn te bestellen tot 17.00 uur

PLANKJE ‘BRUIZ’ VOOR 2 PERS. | lekker bij de borrel € 10,95
HUISGEMAAKTE DIM SUMS | rendang			

€

6,50

KROKETJES UIT DE NOORDZEE | zeewiermayonaise €

6,50

ROULEAU GEVOGELTE | spek | paddenstoelen

€

8,95

SPIRELLI PASTA | groenten | citroen | knoflook		

€

6,50

OERPATAT | truffeltopping 			

€

5,50

OESTERS -3 STUKS- | gegratineerd			

€

7,00

POLENTA | gemarineerde groenten | aardappel | witlof €

5,95

HEILBOT | choronsaus | cassave			

€

8,50

PICANHA | grove aardappel | knoflook | mayonaise

€

9,50

HALVE KREEFT | romige kreeftensaus			

€ 16,50

(ook vegetarisch mogelijk)

| spitskool

(ook naturel verkrijgbaar)

| belgische spinazie

VANGST VAN DE DAG			

€

dagprijs

PANNA COTTA VAN KOFFIE | banaan | noten

€

5,50

CAMEMBERT UIT DE OVEN | brood | fruit compote €

6,50

BABA AU RUHM | caramel | rozijnen			

€

5,95

SNOEPKISTJE | kleine zoetigheden			

€

6,50

VOOR DE KLEINE GASTEN SERVEREN WIJ OOK
GRAAG KINDERGERECHTJES!

DRANKEN
WARME DRANKEN

Met zorg bereidde warme producten. Ieder kopje koffie
bij Bruiz is bijzonder. Alle koffiesoorten worden gemaakt
met Bruiz-koffie. Een eigen blend, speciaal voor Bruiz
samengesteld. Dit geldt ook voor de likorette die we
erbij serveren. Bruiz-likorette, zowel bij thee als bij koffie
een bijpassend drankje met een prettige smaak.
KOFFIE			

€

2,25

ESPRESSO			

€

2,25

DUBBELE ESPRESSO			

€

2,75

KOFFIE VERKEERD			

€

2,50

CAPPUCCINO			

€

2,50

LATTE MACCHIATO			

€

2,95

VANILLE-CHOCOLADE-LATTE			

€

3,95

HONING-CAPPUCCINO			

€

2,95

WARME CHOCOLADEMELK 			

€

2,95

HOT ORANGE (sinaasappel-kaneel-honing)		

€

3,25

THEE (Pickwick slow tea smaken)			

€

2,25

€

2,75

(wit/puur/pink/melk chocolade)

Camilla Sunday - Golden Oolong - Green Ginger Paradise
Rooibos Dreams - Royal English - Velvet Green
Rose Berry Blues - Smooth Grey

VERSE THEE			
“Verse kruiden waarmee u de thee smaak geeft”

Genoten van de koffie, of juist van de likorette?
Beide zijn bij ons verkrijgbaar. Leuk voor uzelf, of als cadeautje!

BRUIZ KOFFIEBONEN (zak 750 gram) 			

€ 13,95

BRUIZ KOFFIE-LIKORETTE (fles 35cl)			

€

9,95

BRUIZ THEE-LIKORETTE (fles 35cl)			

€

9,95

€

2 ,1 0

FRIS
Bruiz serveert een ruim assortiment aan frisdranken.
Aarzelt u niet ons om meer informatie te vragen.

COLA - COLA LIGHT - 7-UP – SISI -			
SOURCY CITRON - CASSIS

BITTER LEMON – TONIC - ICE TEA -		
€ 2,20
ICE TEA GREEN - RIVELLA - GINGER ALE			
SOURCY BLAUW / ROOD - CRYSTAL CLEAR

€

2,00

APPELSAP – JUS D’ORANGE - TOMATENSAP €

2,20

VERSE JUS D’ORANGE			

€

3,00

FRISTI – CHOCOMEL			

€

2,20

BIER
Eén van de drie Hertog Jan-bieren van de tap, of een
bijzonder speciaalbier op fles. Bruiz serveert een breed
assortiment aan speciaalbieren. Met kennis van ons aanbod,
adviseren we u graag en bieden we voor elk wat wils.
HERTOG JAN PILS (tap)

(5,1%)

(20cl)

€

2,10

		

(5,1%)

(45cl)

€

4,30

HERTOG JAN ARCENER TRIPEL (tap)

(8,5%) (25cl)

€

3,75

HERTOG JAN SEIZOENSBIER (tap)			 €
HERTOG JAN WEIZENER

(5,7%) (30cl)

€

3,20

HERTOG JAN KARAKTER

(7,5%) (30cl)

€

3,50

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE

(10,0%) (30cl)

€

4,00

HERTOG JAN DUBBEL (kruikje)

(7,3%) (50cl)

€

9,50

HERTOG JAN ARCENER TRIPEL (kruikje)

(8,5%) (50cl)

€

9,50

(30cl)

€

3,50

HERTOG JAN BASTAARD (gember/citroen)

(2,7%) (30cl)

€

3,50

LIEFMANS FRUITESSE

(3,8%) (25cl)

€

3,00

LIEFMANS YELL’OH

(3,8%) (25cl)

€

3,20

PAUWEL KWAK

(8,5%) (33cl)

€

4,00

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

(8,5%) (33cl)

€

4,00

GOUDEN CAROLUS AMBRIO

(8,0%) (33cl)

€

4,50

GOUDEN CAROLUS HOPSINJOOR

(8,0%) (33cl)

€

4,50

LA CHOUFFE

(8,0%) (33cl)

€

4,50

MC CHOUFFE

(8,0%) (33cl)

€

4,50

CHOUFFE N'ICE

(10,0%) (33cl)

€

4,95

DE STOMMERICK

(6,0%) (33cl)

€

4,50

AMSTEL RADLER

(2,0%) (30cl)

€

3,00

AMSTEL RADLER 0,0%

(0,0%) (30cl)

€

3,00

LEFFE BLOND

(6,6%) (30cl)

€

3,50

LEFFE BRUIN

(6,5%) (30cl)

€

3,50

LEFFE RITUEL

(9,0%) (33cl)

€

4,50

LEFFE ROYALE Whitbread Golding

(7,5%) (33cl)

€

4,50

LEFFE ROYALE Mapuche

(7,5%) (33cl)

€

4,95

LEFFE RUBY

(5,0%) (33cl)

€

3,95

LEFFE RADIEUSE

(8,2%) (33cl)

€

3,95

GOOSE ISLAND 312

(4,2%) (35,5cl) €

4,75

FRANZISKANER WEISS

(5,0%) (50cl)

€

4,95

FRANZISKANER N/A

(0,35%) (50cl)

€

4,50

HOEGAARDEN WIT

(5,0%) (30cl)

€

3,00

HOEGAARDEN ROSÉ

(3,0%) (30cl)

€

3,00

HOEGAARDEN GRAND CRU

(8,7%) (33cl)

€

4,00

TRIPEL KARMELIET

(8,0%) (33cl)

€

4,50

JUPILER 0,0%

(0,0%) (25cl)

€

2 ,1 0

BECKS

(5,0%) (33cl)

€

3,50

BASS PALE ALE

(5,2%) (25cl)

€

3,75

HERTOG JAN BASTAARD (appel/citroengras) (2,7%)

DRANKEN
WIJN - WIJNHUIS TORRES
In 1870 begonnen twee broers in Spanje met de productie
van wijn. Diverse Spaanse wijnen, waarbij kwaliteit altijd
voorop staat.
Inmiddels is dit familiebedrijf vijf generaties verder en
staat Miguel A. Torres aan het hoofd van een wereldwijd
bekend wijnhuis met 2400 hectare grond in Spanje, Chili
én de Verenigde Staten. Net zoals zo’n 150 jaar geleden, is
het motto nog steeds: “kwaliteit ontstaat in de wijngaard”.
Oftewel, de basis voor Torres-wijnen ligt altijd in een
wijngaard die met passie en perfectie wordt onderhouden.
Met trots zijn wij ambassadeur van Wijnhuis Torres en
bieden wij een breed assortiment Torres-wijnen. “Kwaliteit
ontstaat in de wijngaard, en wij zetten die graag door tot in
uw glas”. Laat u verrassen door de smaak van Torres!
Met veel passie adviseren we u aan tafel om samen met
u tot een keuze te komen, waarbij we u graag iets laten
voorproeven.
WIT
MAS RABELL, PARELLADA-GARNACHA

€

3,50

SANTA DIGNA, SAUVIGNON BLANC 		

€

3,95

GRAN VIÑA SOL, CHARDONNAY-PARELLADA

€

4,95

TORMENTA, VIOGNIER 			

€

4,95

SAN VALENTIN, PARELLADA 			

€

3,50

SANGRE DE TORO, GARNACHA-CARIÑENA-SYRAH €

3,50

SANTA DIGNA, CABERNET SAUVIGNON		

€

4,50

ALTOS IBÉRICOS, GRACIANO		

€

5,25

JEAN LEÓN, MERLOT-PETIT VERDOT		

€

5,50

CELESTE CRIANZA, TEMPRANILLO			

€

6,50

€

3,50

€

3,50

€

5,50

TORRES NATUREO (rood-wit-rosé)			

€

3,50

SPUMANTE, TOSSELI			

€

3,00

ROOD

ROSÉ
DE CASTA ROSADO, GARNACHA-CARIÑENA
DESSERTWIJN
FLORALIS, MOSCATEL			
WIJN MET ‘BRUIZ’
CAVA, LA IAIA NURIA

		

ALCOHOLVRIJ

Uiteraard zijn deze wijnen ook per fles te bestellen.

BRUIZ SPECIALS
Wilt u eens iets anders? Probeer onze Bruiz Specials.
Trendy en verrassende dranken, op originele wijze
geserveerd!
ALCOHOLVRIJE SPECIALS
FENTIMANS 			
Victorian Lemonade of Rosé Lemonade.
Hippe frisdranken in verrassende smaken.

€

3,95

VERSE JUS MET EEN TWIST			
Verse jus, gecombineerd met een vleugje
bitter lemon en tonic. De ideale dorstlesser
die ook nog eens gezond is.

€

3,25

COCKTAIL À LA BRUIZ			
€
De ultieme frisse cocktail met green tea,
cassis en tonic, voor ieder moment van de dag.

3,25

HOT ORANGE			
Warme sinaasappel-cocktail met zachte
smaken van honing en kaneel

€

3,50

VERMOUTH-TONIC			 €
Tegenhanger van G&T met de iets vollere smaak
van rode vermouth en kruiden.

5,50

CLUB MOJITO 			
Een variant op de klassieke Mojito,
met donkere rum als smaakmaker.

€

5,50

VANILLA DAIQUIRI 			
Krachtige cocktail met rum, vanille en limoen.

€

5,50

COCKTAILS

IRISH MULE			
€ 5,50
Variant op de klassieker uit de koperen mok.
Whiskey en gemberbier vormen de basis van deze cocktail
GIN-TONIC			
Bombay Sapphire – ginger ale – limoen		 €

5,50

Opihr – chili peper – limoen – kardemom		

€

5,95

Gin Mare – rozemarijn – jeneverbes			

€

6,50

