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
€ 7,50 per gerechtje:
Indicatie:
- 3 gerechtjes voor de lunch of borrel,
€ 22,50
- 4, 5 of 6 gerechtjes voor het diner.
4 gerechtjes		
€ 30,00
5 gerechtjes		
€ 37 ,50
6 gerechtjes		
€ 45,00
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!
OMELET | brioche brood			€

6,95

BRUINE BOL | vleessalade | zoetzure ui			

€

7,95

FLAMMKUCHEN | kip | paprika | rucola			

€

7,50

LUNCHPLANKJE | chorizo kroketje | roerei		

€

9,95

€

7,50

€

8,50

WILD BOUILLON | paddenstoelen			

€

6,50

PAPRIKA LINZEN SOEP | broccoli			

€

6,50

LIMBURGSE MOSTERDSOEP | mosselen		

€

6,95

FOCACCIA | hummus | aioli			

€

5,95

TRIO VAN HARTIGE WAFELS

€

7,95

KAASPLATEAU | notenbrood | confiture			

€

7,95

SLAGERSPLANKJE | wisselend assortiment		

€

8,50

PLANKJE ‘BRUIZ’ 2 PERS. | lekker bij de borrel

€

11,50

CAMEMBERT | in brood afgebakken | rucola		

€

7,95

RISOTTO BITTERBALLEN 			

€

6,95

OERPATAT | smokey bbq | bacon			

€

6,25

DUO VAN KONIJN | winterpeen | pruimen		

€

9,25

GESCHROEIDE RUNDER BAVETTE			

€

8,95

WILDZWIJN | aardpeer | hazelnoot | ui			

€

8,95

DUIF FILET | savooiekool | bataat | mango		

€

9,50

RAVIOLI | ui | romige paddenstoelensaus			

€

7,95

HEILBOT | prei | pompoen			

€

9,95

MOSSELEN | provençaalse kruiden | lavas			

€

9,95

GAMBA STAARTEN | knoflook 			

€

8,95

| seizoenssoepje
Bovenstaande gerechtjes zijn te bestellen tot 17.00 uur

BIETENSALADE | feta | honingzaden			
| gegrild brood

ZALM | à la minute | mierikswortel			
| witlof | noten

		

| vlees, vis én vega

| mayonaise van parmezaanse kaas

| shii-take | aardappel

| steenvruchtenchutney

VANGST VAN DE DAG			

€ dagprijs

PIRAMIDE CAKE | gorgonzola | karamel | truffel

€

6,50

TARTELETTE | amandel | vijgen | gele room		

€

6,50

PURE CHOCOLADE | lopend taartje | pistache		

€

7,50

GEPOCHEERDE APPEL | stroopwafel | kaneel		

€

6,95

| koekjes ijs

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 bereidde 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

STROOPWAFEL MACCHIATO			

€

3,95

BLACK OREO LATTE			

€

4,25

MAPLE SYRUP LATTE			

€

4,25

NOTEN LATTE			

€

3,95

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”

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

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

BRUIZ KOFFIEBONEN (zak 750 gram) 			

€ 13,95

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

€

2 ,1 0

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 SEIZOENSBIER (tap)			 €
SPECIAAL BELGISCH BIER (tap)			

€

MR HOP WISSELKRAT

		€

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

LIEFMANS FRUITESSE

(3,8%) (25cl)

€

3,20

PAUWEL KWAK

(8,5%) (33cl)

€

4,50

TRIPEL KARMELIET

(8,0%) (33cl)

€

4,50

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

(8,5%) (33cl)

€

4,00

LA CHOUFFE

(8,0%) (33cl)

€

4,50

HOUBLON CHOUFFE

(9,0%) (33cl)

€

4,95

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

GOOSE ISLAND HONKERS ALE

(4,3%) (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

(wisselend assortiment speciaalbieren)

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. 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

ROOD

ROSÉ
VIÑA ESMERALDA, GARNACHA			
‘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

DESSERTWIJN
FLORALIS, MOSCATEL			

€

3,50

CAVA, LA IAIA NÚRIA			

€

4,50

SPUMANTE, TOSSELI (ALCOHOLVRIJ)		

€

3,00

WIJN MET ‘BRUIZ’

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			
€ 3,50
Lichtzoete smaken maken een verfrissende
en dorstlessende cocktail. Cranberry – limoen - passievrucht
BITTER PEAR 			 € 4,50
Verrassende combinatie van peer en citrus
zorgt voor dé najaars-cocktail. Peer – Bitter Lemon – limoen
VIRGIN MARY 			
Denk aan een Bloody Mary en vergeet de
wodka. Zo heeft u tomatensap nog nooit
geproefd! Big Tom tomato juice

€

3,95

COCKTAILS
VAN GOGH’S SIGNATURE			 € 5,95
Artistiek geserveerde cocktail, geïnspireerd
op Vincent van Gogh. Als fervent absint-drinker
mag de smaak van anijs in deze cocktail
natuurlijk niet ontbreken. Wodka – Pernod – appel – Ginger Ale
BLOODY MARY			 € 5,95
Klassieke cocktail met perfect
uitgebalanceerde smaak. Cocktail met bite!
Big Tom tomato juice - wodka		
NEGRONI 			
€ 5,95
Classic, ooit uitgevonden door Graaf Negroni.
In dit recept zijn de originele verhoudingen
iets naar Bruiz-smaak bijgesteld. Gin – Campari – rode Vermouth
GRAND PEAR CHOCO 			 € 5,95
Een zachtere cocktail dan dit krijg je niet.
De toevoeging van pure chocolade zorgt
voor een aangename bitter. Grand Marnier – peer - chocolade
LEFFE HOPTAIL 			
De trend van 2018: cocktails met bier!
De ietwat romige Leffe Blond leent zich
hier uitstekend voor. Leffe blond – whiskey - limoen

€

5,50

BOBBY’S GIN			€

6,75

‘BRUIZ INFUSED’ 			€

6,75

HERMIT DUTCH COASTAL GIN			€

9,75

LOOPUYT GIN 			€

9,75

GIN-TONIC
Loopuyt tonic - kruidnagel – steranijs – sinaasappel

Cranberry gin – Royal Club tonic – rozemarijn – limoen
Fever Tree Mediterranean tonic - grapefruit – zeekraal
Fever Tree Clementine tonic – sinaasappel – wortel

