
Koffie 2,70  
Koffie verkeerd 2,70 
Cappuccino 2,70  
Latte Macchiato 2,70  
Espresso 2,70  
Dubbele espresso 3,70  

Tia Maria koffie 6,50  
Amaretto koffie 6,50  
Baileys koffie 6,50  
Grand Marnier koffie 6,50  
D.O.M. Benedictus koffie 6,50  
Irish koffie 6,50  
Kiss of fire 6,50  
Wodka koffie 6,50  
Kahlua koffie 6,50  
Licor 43 koffie 6,50  

Sweet Cappuccino
cappuccino - vanillesiroop - caramelsiroop - snufje kaneel 3,50
Latte Leone - koffie verkeerd - vleugje amarettosiroop 3,50
Verwenkoffie - koffie -kaneelsiroop - slagroom 3,50
Panna montata - koffie - slagroom - snufje cacao 3,50

Verse muntthee  3,50

Thee - verschillende smaken 2,70

Geserveerd met diverse zoetigheden!

deze avond van cabaret, 
mentalisme en vlugge  
vingers nemen Rob en Emiel 
u mee naar het theater van  
Brekers. Beleef een humo-
ristisch, origineel, verras-
send, sfeervol, verfrissend 
en culinair avondje weg! 
Bovendien onvoorspelbaar, 
want de show wordt niet al-
leen voor, maar ook mét het 
publiek gemaakt.

Alle remmen gaan los om u 
een onvergetelijke avond te  
bezorgen!

Magisch dineren... 
Een fascinerende avond uit 
met uw personeel, zake- 
lijke relaties, familie, vrien-
den of uw buren! Tijdens 

Kerst is voor velen van ons de gezelligste tijd van het 
jaar. Een mooie boom, duizenden lampjes , de mooiste 
gerechten en   natuurlijk een bezoek van de Kerstman 
zijn de ingrediënten van een sfeervolle kerst bij Bre-
kers.

Op eerste en tweede kerstdag verzorgen wij een overheer-
lijke Brunch. Wij ontvangen u om 11.30 uur met een fees-
telijke cocktail en starten met een mooie kop soep. Aan-
sluitend presenteren wij een prachtig buffet. Op het buffet 
lekkere broodjes, diverse vleeswaren, kazen en feestelijke 
warme gerechten. 
Om de middag mooi af te sluiten mag een dessertbuffet 
niet ontbreken. lekkere taarten en een  spetterende ijstaart. 
Dit alles voor € 32,50 voor volwassenen   (inclusief koffie / 
thee en melk)

Ook voor de kleine gasten zorgen we voor een lekker buffet. 
Ze kunnen naar hartenlust knutselen en spelen. prijs voor 
kinderen van 3 tot en met 10 jaar € 18,-. 

Reserveer tijdig! We stellen u niet graag teleur!  

Je krijgt er nooit genoeg van de High Tea bij Brekers! De 
lekkerste zoete en hartige hapjes op een etagere geser-
veerd! Op beide kersdagen mogelijk tussen 12.30 en 
15.30 uur. 
Wij ontvangen u met een alcoholvrije cocktail. Aan-
sluitend een lekker soepje en natuurlijk de thee. 
Als klap op de vuurpijl de mooie etagère. Daar-
op diverse sandwiches, feestelijke koude hapjes 
en zoete lekkernijen om je vingers bij af te likken!  
Voor de kinderen passen we de etagère aan en is er on-
beperkt limonade!

Kosten 
€ 26,- voor volwassenen 
€ 16,- voor de  kinderen

FEESTEN IN BREKERS

KERSTBUNCHEN

KERST HIGH TEA

Info

www.brekers.eu

KOFFIE KAART

SPECIALE KOFFIE’S

THEE KAART

GROOTS IN GASTVRIJHEID



Kerst editie

Kerstmis - Merry Christmas van het ge-
hele Brekers Team! Ook dit jaar staan 
wij met de feestdagen voor u klaar.
De zaak is volledig is kerstsferen aan-
gekleed en op het menu mooie gerech-
ten. Reserveert u bijvoorbeeld voor 
onze gezellige familie brunch of high 
tea (zie achterkant) Of kiest u liever 
voor een sfeervol diner? Wij hebben 
onze menukaart  feestelijk aangepast, 
zodat u zelf uw feestdagen menu kan 
samenstellen. Alle gerechten kunnen 
los besteld worden of u kiest 4 gangen 
voor 49,50 per persoon (voor-, tussen-/
soep, hoofdgerecht en dessert). Ook 
voor de kinderen zorgen we voor extra 
knutsel vertier een een klein cadeautje 
van de kerstman.
Ook op oud- en nieuwjaarsdag staan 
wij de popelen om u te verwelkomen! 
Geniet van deze heerlijke tijd van het 
jaar en alvast de beste wensen voor 
2018! 

WIJNARRANGEMENT
Wij stellen graag voor u een 
bijpassend wijnarrange-
ment samen.
    PER GLAS PER GANG 4,50

natuurlijk mag een koud ijsje 
niet ontbreken! Alle gerech-
ten zijn los te bestellen of als 
een kinder kerstmenu van 
3-gangen voor  € 18,-. Wel-
licht is er nog een klein pre-
sentje tijdens de feestdagen 
voor de kids! 

Deze feestdagen mogen 
ook de kleinste gasten lek-
ker verwend worden tijdens 
het diner. Wij presenteren 
de kinderen deze dagen een 
aangepaste Kinderkerstkaart. 
Op het menu soep met kerst-
ballen of meloen met ham. 
Als hoofdgerecht een lekker 
stukje vis, of een snackbox en 

KIES UIT ONZE KAART 
4 GANGEN EN WIJ  
BIEDEN U EEN MOOIE 
PRIJS                                         49,50

SKAGERDIJK VARKEN 
met mosterd

                                         
            9,50

Kerstman 
Woonplaats Noordpool

Over de kerstman:          
Deze man is gek van kin-
deren!  De avond voor 
kerst stapt hij in zijn slee 
en gaat hij samen met zijn 
rendieren langs de hui-
zen om cadeautjes onder 
de kerstboom te leggen. 
Om alle cadeautjes in te 
pakken heeft hij op de 
noordpool een leger van 
elfjes die hem helpen. 

BUBBELS
Begin de avond met 
een mooi glas CAVA
                                      
          4,50

VROLIJK KERSTFEEST BIJ BREKERS / IVS                      

WIJNTIP 

KERST

HEERLIJKE KADOTIPS

BREKERS ME & MYSELFIE

BAR BITES 4- GANGEN ONZE TIP

 
KERST EDITIE 

Lees  nu onze speciale  
Kersteditie!! 

Om mee te nemen!  
 

Heeft u al gereserveerd?! 
 

voor de kleine gasten

ONZE DINER BON                            |    HIGH TEA BON                    |    HIGH WINE BON

OPEN KRANT VOOR MENU

Helmweg 9    |    1759 NE Groote Keeten    |    0224 581421    |    welkom@brekers.eu    |    www.brekers.eu    

GROOTS IN GASTVRIJHEID

naam 
grootsingastvrijheid
ww Brekers9.eu

Gebruik met 
mate, geniet  
van elkaar



Zalm van de grill 
honingtijm gemarineerd, geserveerd met little gem       9,50                               

Risotto van paddenstoelen 
met schuimige saus van sjalotten en aardappelcreme  (V)                   
                                                                                                    9,50

Krokante gamba’s met buikspek omwikkeld 
limoendip en groene kruiden                                               9,50                      
 

Hapjes Plank “om te delen”
van diverse vis en vlees lekkernijen 
vanaf 2 personen                                 prijs per persoon 14,50

Carpaccio van ossenhaas  
met parmezaanse kaas en truffelsalsa                            11,50

Drieluik van tonijn 
gegrild, tartaki en salade 11,50

Cocktail van schaaldieren  
kreeft, garnalen en gamba’s                                              10,00 

Kerst salade van tamme eend
met linzen, vijgencompote en amandelen 10,00

Gegrilde aubergine
met zoete aarappel en tomaten salsa (V) 10,00

                                                
Kreeftensoep met loempia van kreeft
naar geheel eigen recept met een snufje steranijs        8,50

Pomodori 
met mozzarella en basilicum (V)                                        6,50

Wildbouillon en croûte 
knolselderij en bospaddestoelen                                       6,50

Luxe Broodzak 7,00

Crostini wandeling  
van zalm, carpaccio en tonijn 9,50

Gemarineerde Ribs  
van de BBQ (een smaakmaker)  9,00

Bruschetta  
van tomaat en Buffel Mozzarella (V) 8,50

Mini BBQ  
spiesje met 4 gegrilde gamba’s  10,50

Huisgemaakte garnalen kroketjes  
met citroen mayonaise (3 stuks) 9,00

TROUWEN - BINNEN BBQ - STRANDZEILEN MET BEACH BBQ - MISS CALLANTSOOG - ARRANGEMENTEN - BRUNCH - BABYPARTY - HIGH TEA - FEESTEN - PENOZA AVOND

Vraag naar onze gevarieerde 
wijnkaart met  heerlijke 
wijnen per glas van Wijnhuis 
Oud Reuchlin en Boelen.
Heeft u hulp nodig bij  
uw keuze...
Wij adviseren u graag!

Bij Brekers zijn geen regels,
Alles kan u bent de Koning

V=vegetarisch7-DAGEN KERST! 20 T/M 26 DECEMBER

  TUSSENGERECHTEN  

  VOORGERECHTEN/SALADES  

 SOEPEN  

 BITES  

(H)EERLIJKE  
WIJNEN  
ZIE WIJNKAART 



Het runderribstuk wordt gerijpt in onze speciale rijpkast bij de keuken.  
Door dit ambachtelijke rijpingsproces krijgt het vlees een volle en krachtige smaak. Het vlees  grillen we vervolgens op onze 
speciale houtskool BBQ egg.  “De Kamado joe” 

Het open vuur, wat peper en zout én de passie van onze koks doen de rest. Het ribstuk wordt vanaf twee personen geser-
veerd met groentes, frietjes en Béarnaisesaus. We adviseren een medium-rare bereiding van de ribstukken. De prijs is per 2 
personen ca 700 gram

Wilde eend 
met jus van bosvruchten en moousseline 24,50

Hereford tournedos 
met vergeten groentes uit de regio 24,00

IVS rib eye  
225 gram premium selekt Hollands rund                         21,50

Rugfilet van wilde haas 
geserveerd met winters garnituur                 23,50

IVS black angus burger
Burger 100 %  puur rundvlees 16,50
 
Toppings: Cheddar kaas, grill groente of pulled porc         2,50

Gegrilde pompoen 
kerrie, broccoli en mousseline (V) 19,50

Hollands Dubbel Doel Koe 
Deze mag niet ontbreken, begonnen als melkkoe en na 
het welverdiende pensioen gevoederd te worden met 
mais en gerst tot een stukje perfect Hollands ribstuk 62,50

*bij keuze als hoofdgerecht in het menu vragen wij 
een supplement per persoon                                 10,00            

Zeebaars filet 
met groene kruiden, tomaat en courgette pizza 23,50

Vis Kerst Breek
onze verrassende vangst 23,50

TROUWEN - BINNEN BBQ - STRANDZEILEN MET BEACH BBQ - MISS CALLANTSOOG - ARRANGEMENTEN - BRUNCH - BABYPARTY - HIGH TEA - FEESTEN - PENOZA AVOND

Kerstplatter                                                                            9,50
overheerlijke verzameling van feestelijk zoet 

Plateautje met drie kazen  9,50
met stroop en brood

7-DAGEN KERST! 20 T/M 26 DECEMBER

 GRILLSPECIAL 

  VLEES HOOFDGERECHTEN   VIS HOOFDGERECHTEN  

 DESSERTS  


