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
€ 7,75 per gerechtje:
Indicatie:
- 3 gerechtjes voor de lunch of borrel,
€ 23,2 5
- 4, 5 of 6 gerechtjes voor het diner.
4 gerechtjes		
€ 3 1 ,00
5 gerechtjes		
€ 38,7 5
6 gerechtjes		
€ 46,50
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!
LUNCHPLANK | seizoenssoepje | balkenbrij		€

9,95

| gekarameliseerde appel

CROQUE MONSIEUR | tapenade | limburgse ham

€

7,50

€

7,95

€

7,50

€

7,50

ROSBIEF | tempeh | ui compote | truffel			

€

8,50

RILETTE VAN EEND | brood soldaatje | witlof 		

€

7,95

PASTINAAK SOEP | appel			

€

6,50

ROMIGE PREISOEP | paling			

€

6,50

FOCACCIA | hummus dips			

€

5,95

CAMEMBERT UIT DE OVEN | kruiden | brood		

€

7,95

SPAANSE PLANK | manchego | spaanse ham | chorizo €

8,50

BORRELPLANK 2 PERS. | diverse borrel bites 		

€

11,50

STOOFBITTERBALLEN | dragonmayonaise		

€

6,95

OERPATAT | uienmayonaise | ui krokant | kerrie		

€

6,50

VEGETARISCH STOOFGERECHT | gepocheerd ei

€

7,95

TARTE TATIN VAN WITLOF | pompoen | piment

€

7,50

RUNDERSUKADE | mosterdzaad | knolselderij 		

€

8,95

IBERICO LENDE | rode kool | dadels 			

€

9,50

RUNDER ENTRECOTE | klassieke pepersaus 		

€

9,95

KALFSOESTER | salie jus | spruitjes			

€

9,50

GEGRILDE COQUILLE | saffraan risotto 			

€

9,95

RODE POON | spirelli groenten | ansjovis			

€

9,95

GRIET FILET | dillesaus | spinazie | gnocchi 		

€ 10,95

| oude kaas

GRIEKS PITABROODJE | japanse mayonaise		
| kip | zoetzure ui | paddenstoelen

LUNCHSOEP | zoete aardappel | brood stick		
Bovenstaande gerechtjes zijn te bestellen tot 17.00 uur

BLOEMKOOLCOUSCOUS | halloumi | honingzaden
| wortel

| aardpeer | paddenstoelen

| champignons

| aardappel

| kreeftensaus

VANGST VAN DE DAG			€ dagprijs
KAASPLATEAU | crackers | stroop			

€

7,95

BANANENBROOD | walnootijs l noten			

€

6,95

AMERICAN COOKIE | toffee pudding | dadelcake

€

7,50

MANDARIJN | witte chocolade | pinda | kokos		

€

7,50

VOOR DE KLEINE GASTEN SERVEREN WIJ OOK
GRAAG KINDERGERECHTJES!

Keuken wo/do/zo tot 22.30 uur - vr/za tot 23.00 uur geopend.

DRANKEN
WARME DRANKEN

Met zorg bereide warme producten. Zowel een klassiek
kopje koffie, als verrassende specialiteiten met heerlijke
smaken. Alle koffie-variaties worden bereid met Bruizkoffie. Een eigen blend, speciaal samengesteld voor Bruiz.
Daarnaast serveren wij heerlijk huisgemaakt gebak, vraag
het onze medewerkers gerust!
KOFFIE			

€

2,30

ESPRESSO			

€

2,30

DUBBELE ESPRESSO			

€

2,75

KOFFIE VERKEERD			

€

2,50

CAPPUCCINO			

€

2,50

LATTE MACCHIATO			

€

2,95

THEE (Pickwick slow tea smaken)			

€

2,30

€

2,75

€

3,00

KARAMEL MACCHIATO			

€

3,95

BLACK OREO LATTE			

€

4,25

CHOCOLATE-CHERRY MACCHIATO		

€

4,25

HOT CHOCO 43			

€

5,50

WARME CHOCOLADEWIJN			

€

4,95

GROG À LA BRUIZ			

€

5,50

IRISH COFFEE			

€

5,50

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

VERSE THEE			
“zelf op smaak te brengen met verschillende ingrediënten”

WARME CHOCOLADEMELK 			
(wit/puur/pink/melk chocolade)

WARME SPECIALS

(uiteraard ook mogelijk als Spanish, Italian, French, enz.)

Genoten van de koffie? Deze is bij ons verkrijgbaar.
Leuk voor uzelf of als cadeautje!

BRUIZ KOFFIEBONEN (zak 750 gram) 			

FRIS

€ 13,95

Bruiz serveert een ruim assortiment aan frisdranken. V.A. €

2,10

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 WEIZENER

(5,7%) (30cl)

€

3,20

HERTOG JAN KARAKTER

(7,5%) (30cl)

€

3,20

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE

(10,0%) (30cl)

€

4,00

HERTOG JAN ENKEL

(4,5%) (30cl)

€

3,20

HERTOG JAN DUBBEL (kruikje)

(7,3%) (50cl)

€

8,50

HERTOG JAN TRIPEL (kruikje)

(8,5%) (50cl)

€

8,50

HERTOG JAN TRIPEL

(8,5%) (30cl)

€

3,50

HERTOG JAN WINTERBIER

(8,8%) (30cl)

€

3,50

LIEFMANS FRUITESSE

(3,8%) (25cl)

€

3,20

PALM

(5,4%) (25cl)

€

2,50

PAUWEL KWAK

(8,5%) (33cl)

€

4,50

DUVEL

(8,5%) (33cl)

€

3,95

TRIPEL KARMELIET

(8,0%) (33cl)

€

4,50

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

(8,5%) (33cl)

€

4,00

GOUDEN CAROLUS TRIPLE

(9,0%) (33cl)

€

4,95

LA CHOUFFE

(8,0%) (33cl)

€

4,50

BRUGSE ZOT

(6,0%) (33cl)

€

4,50

CHIMAY ROUGE (dubbel)

(7,0%) (33cl)

€

3,50

CHIMAY BLANCHE (tripel)

(8,0%) (33cl)

€

3,95

AMSTEL RADLER

(2,0%) (30cl)

€

3,00

AMSTEL RADLER 0,0%

(0,0%) (30cl)

€

3,00

LEFFE BLOND

(6,6%) (33cl)

€

3,95

LEFFE BRUIN

(6,5%) (33cl)

€

3,95

LEFFE RITUEL

(9,0%) (33cl)

€

4,95

LEFFE ROYALE Whitbread Golding

(7,5%) (33cl)

€

4,95

LEFFE RUBY

(5,0%) (33cl)

€

3,95

MAREDSOUS 6

(6,0%) (33cl)

€

4,00

MAREDSOUS 8

(8,0%) (33cl)

€

4,50

MAREDSOUS 10

(10,0%) (33cl)

€

4,50

GOOSE ISLAND IPA

(5,9%) (35,5cl) €

4,95

FRANZISKANER WEISS

(5,0%) (50cl)

€

4,95

FRANZISKANER ALKOHOLFREI

(0,35%) (50cl)

€

4,95

HOEGAARDEN ROSÉ

(3,0%) (30cl)

€

3,00

HOEGAARDEN GRAND CRU

(8,7%) (33cl)

€

4,00

JUPILER 0,0%

(0,0%) (25cl)

€

2,10

Voor de liefhebber...
Buiten ons gebruikelijke assortiment, liggen er in onze
bierkelder nog een aantal pareltjes in grote flessen te rijpen.
Denk aan een bijzondere tripel, een unieke Gouden Carolus,
of een Hertog Jan Grand Prestige uit 2016. Ideaal om te
delen en van te genieten. Informeer gerust naar ons huidige
assortiment!

DRANKEN
WIJN - WIJNHUIS TORRES
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, GEWÜRZTRAMINER		

€

4,50

REBELS DE BATEA, GARNACHA			

€

4,95

CORDILLERA, CHARDONNAY			

€

6,50

MAS RABELL, GARNACHA-CARIÑENA		

€

3,50

SANTA DIGNA, CARMENÈRE			

€

4,50

EL SENAT DE MONTSANT, 			
CARIGNAN-GARNACHA-SYRAH

€

5,75

CELESTE CRIANZA, TEMPRANILLO			

€

6,50

€

4,50

FONSECA WHITE			

€

3,00

FONSECA BIN			

€

3,00

GRAHAM’S TAWNY 10YO			

€

7,50

FLORALIS, MOSCATEL			

€

3,50

CAVA, LA IAIA NÚRIA			

€

4,50

SPUMANTE, TOSSELI (ALCOHOLVRIJ)		

€

3,00

ROOD

ROSÉ
VIÑA ESMERALDA, GARNACHA			
PORT EN DESSERTWIJN

WIJN MET ‘BRUIZ’

‘TORRES SPECIALS’

Beperkte voorraad van bijzondere wijnen voor de fijnproever,
per fles verkrijgbaar

FRANSOLA, SAUVIGNON BLANC			

€ 55,00

MARIMAR - LA MASÍA, CHARDONNAY		

€ 69,50

CORDILLERA, CARIGNAN			

€ 45,00

SALMOS PRIORAT,			
CARIÑENA-GARNACHA- SHIRAZ

€ 59,50

MARIMAR - LA MASÍA, PINOT NOIR			

€ 89,00

MAS LA PLANA, CABERNET SAUVIGNON

€ 89,00

Uiteraard zijn alle 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 ROSE 			
Frisse drank met lichte bubbel. Het gebruik
van rozenolie zorgt voor een verrassende
smaak en heerlijk aroma.

€

4,50

GINGER BEER 			
Zachte frisdrank met frisse gembersmaak.

€

3,50

COCKTAIL BRUIZ			
€ 3,95
Lichtzoete smaken maken een verfrissende
en dorstlessende cocktail. Cranberry – limoen - passievrucht
CRODINO SPRITZ 			 € 4,50
Heerlijk als aperitief of bijvoorbeeld als alcoholvrij
alternatief van Aperol. Crodino – sourcy rood - sinaasappel
VIRGIN MARY 			
Denk aan een Bloody Mary en vergeet de
wodka. Zo heeft u tomatensap nog nooit
geproefd! Big Tom tomato juice

€

3,95

€

5,95

€

5,50

€

5,95

WINTER-SCROPPINO			 €
IJskoud met een verwarmend effect!
Heerlijke variatie op zomertrend met winterse
smaken. (verkrijgbaar tijdens openingstijden keuken)

6,50

COCKTAILS
DARK ‘N STORMY 			
Klassieke cocktail, bij Bruiz uiteraard
nét wat anders geserveerd.
Bacardi Oakheart – Loopuyt ginger beer - limoenschuim

BLOODY MARY			
Wereldberoemde cocktail met perfect
uitgebalanceerde smaak. Cocktail met bite!
Big Tom tomato juice – Puschkin Wodka

P&T 			
Top-combinatie van witte port met een
smaakvolle tonic. Ook heerlijk als aperitief!
Fonseca white – Fever Tree clementine tonic – sinaasappel

Mandarijnsorbet – Cava - Goldstrike

GINGER43 			
Zachte smaken geven een heerlijk
doordrinkbare cocktail. Licor 43 – ginger ale - limoen

€

5,95

BOBBY’S GIN			€

6,75

‘BRUIZ INFUSED’ 			€

6,75

OPIHR GIN 			€

8,95

BIERCÉE GIN 			€

9,75

GIN-TONIC
Loopuyt tonic - zoethout – steranijs – citroen

Cranberry gin – Royal Club tonic – rozemarijn – limoen
Fever Tree Clementine tonic – koriander - kaneel
Royal Club tonic – steranijs – pure chocolade

