Welkom bij Nieuw Bruin
Ook onze kaart is een mengeling van die twee stijlen, je kunt
bij ons terecht voor zowel een stukje Limburgse vlaai of een,
sateetje, mals biefstuk als een pasta met scampi.
Seizoen dranken en spijzen ontbreken uiteraard ook niet op
onze kaart.

Allergenen
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie, meld het ons.
It is possible that out dishes contain allergens. Do you have an
allergy please tell us.
Il est possible que nos plats contiennent des allesgenes. Vous
aves une aleergie sil vous plait nous dire.

Feestzaal
Naast ons Grand café en terras hebben we tevens op de
1e verdieping een prachtige zaal met uitzicht op het Vrijthof.
info@nieuwbruin.nl
Info aan de bar of mail naar;
De zaal is geschikt voor:
-

Borrels (babyborrels & feesten (max 50 pers.)
Diners (max 30 pers.)
Vergaderingen/bierproeverijen
Workshops, lezingen, bijeenkomsten.
Babyshowers, verjaardagen

De huurkosten van de zaal: € 75,00 per evenement. De huur
vervalt wanneer u meer dan € 75,00 besteedt.

Ontbijt & Gebak
Ontbijt Nieuw Bruin (tot 12:00)

9,75

Warme dranken niet inbegrepen

Vers gebakken warme croissant, baguette,
ham en kaas, jam en zoet, gekookt ei
of gebakken ei en verse jus d’orange.
•
•

Supplement spek
Supplement flesje Cava (2 glazen)

1,00
7,95

Gebak

Dagverse Limburgse vlaai
Warme Apfelstrudel met ijs, slagroom en vanillesaus
Luikse wafel naturel
Luikse wafel met slagroom
Luikse wafel met vanille-ijs en slagroom
Pannenkoek naturel
Pannenkoek met appel of spek of kaas
Poffertjes 12 stuks

4,25
8,95
6,75
7,75
8,25
8,25
9,25
7,95

Lunch

Geserveerd tot 17:00

Baguettes (Bruin, wit of Italiaanse bol) met garnituur

Gezond (ham, kaas, ei )
Huisgemaakt gehakt met mosterd
Gerookte zalm met crème fraîche
Brie
Huisgemaakte tonijnsalade

9,75
8,95
11,25
9,75
9,75

Een ei hoort erbij! (Geserveerd met garnituur)
Boerenbrood met

Uitsmijter of omelet naturel
Uitsmijter of omelet ham en/of kaas
Uitsmijter of omelet met spek
Boerenomelet met groenten, spek en kaas

10,75
11,75
11,75
11,95

Hartige lunch

Geserveerd tot 17:00

(Geserveerd met garnituur)

“ Het 12 uurtje “
Boerenbrood met rundvleeskroket,
tomaten soepje, spiegeleitje
Twee rundvleeskroketten met boerenbrood of frites
Twee garnalenkroketten met boerenbrood of frites
Kippenpasteitje met frites

12,95
12,95
14,95
14,95

Tosti’s
Tosti ham en/of kaas
Tosti Hawaï
Tosti Deluxe boerenbrood tonijnsalade/kaas

7,95
8,95
9,95

*Warme Italiaanse bol (Geserveerd met garnituur)
Huisgemaakt gehakt met cheddarkaas
Gerookte zalm, pesto en brie
Mozzarella en tomaat

9,95
11,50
9,25

Lunch Specials

Geserveerd tot 17:00

*Italiaanse bol Carpaccio
(ossenhaas) met rucola, Parmezaanse
kaas, pijnboompitjes en truffel mayonaise

11,95

Italiaanse bol Hete kip

met sweet chili mayonaise

11,95

*Mega Special Club Sandwich

(3x boerenbrood, salade en frites) met :
Zalm: gerookte zalm, crème fraîche
Gehakt: huisgemaakt gehakt, mosterd-mayo
Kip: gebakken kipfilet, spek en cocktailsaus

19,25
19,25
19,25

Warme lunchgerechten
Saté

19,95

van varkenshaas 3 stokjes, brood of frites
atjar, kroepoek, gebakken uitjes, satésaus en garnituur

Huisgemaakte hamburger (200gr.)

19,95

met cheddar kaas, sla, spek, tomaat, komkommer,
ui, chili mayonaise en frites

Spaghetti Bolognese

17,95

met Parmezaanse kaas & brood

Lasagne Bolognese met brood en garnituur

17,95

Vegetarische lasagne met brood en garnituur

18,95

Soep & Salade
Voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter of tapenade
Stokbrood met kruidenboter en tapenade
Carpaccio van ossenhaas met rucola,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffel mayo

5,25
6,50
15,95

Soepen (huisgemaakt, geserveerd met stokbrood)
Seizoen soep
Tomatensoep
Franse uiensoep (gegratineerd)

dagprijs
7,25
7,95

Maaltijd Salades (geserveerd met stokbrood)
carpaccio van ossenhaas met rucola, pijnboompitjes,

Parmezaanse kaas truffel mayo

17,95

gerookte zalm, met crème fraîce

19,25

hete kip, met sweet chili mayonaise

17,95

scampi’s, gebakken in kruidenboter

18,95

Menu Maastricht € 29,95
Carpaccio van Ossenhaas
of

Salade Scampi’s
~
Schotse zalmfilet met kreeftensaus,
warme groenten en frites
of

Ierse kogelbiefstuk (200gr.) met saus naar keuze*,
warme groenten en frites
* Sauzen: peper, champignon, of kruidenboter

~
Dessert Nieuw Bruin

Pasta & Vis
Pasta (geserveerd met stokbrood)
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas
Spaghetti Scampi met kruidige room saus
Spaghetti met zalm met kreeftensaus
Lasagne Bolognese (geserveerd met garnituur)
Vegetarische lasagne (geserveerd met garnituur

17,95
19,95
19,95
17,95
18,95

Vis (geserveerd met frites)
Schotse zalmfilet, op de huid gegaard in de oven

23,95

met kreeftensaus en warme groenten
Scampi’s, in knoflook met groenten en garnituur

22,95

Voor de kids (tot 12 jaar)
Tomatensoepje
Frikandel/kroket/kip-nuggets met frites
mayonaise en appelmoes
Kleine spaghetti Bolognese met stokbrood

4,95
7,95
7,95

Vlees
(geserveerd met frites en garnituur)

Saté van varkenshaas 3 stokjes, atjar, kroepoek

19,95

gebakken uitjes, satésaus

Spare Ribs (500gr.), met BBQ- en knoflooksaus

19,95

Wiener Schnitzel met saus naar keuze*

19,95

Huisgemaakte hamburger (200gr) met cheddar

19,95

sla, spek, tomaat, komkommer, ui en chili mayonaise

Iers kogelbiefstuk (200gr.) met warme groenten

23,75

en saus naar keuze*

Eigen gemaakt zuurvlees ( streekgerecht)

* Sauzen: peper, champignon, of kruidenboter

19,50

Desserts & Zoet
Dessert:
Tartufo Nero (gevuld vanille-ijs met chocolade )
Moelleux (chocolade lava cake)
Cheese cake
Appeltaart met slagroom

6,95
7,95
6,25
5,25

Specials
Apfelstrudel met ijs, vanillesaus en slagroom

8,95

Warme Luikse wafels met:
Naturel
Slagroom
Vanille-ijs en slagroom
Nutella en slagroom

6,75
7,75
8,25
8,25

Pannenkoeken
Naturel
Appel
Spek en/of kaas
Poffertjes 12 stuks

8,25
9,25
9,25
7,95

Warme dranken
Koffie
Koffie XL
Ice koffie
Ice koffie met hazelnootdip en slagroom
Thee
Verse munt thee
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino

2,70
4,90
4,25
5,50
2,95
3,80
2,60
4,40
2,95

Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato met hazelnootdip
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Glühwein
Glühwein met Amaretto

3,20
3,95
4,45
3,60
4,10
4,50
7,50

Speciale koffie’s
Bailey’s chocomel met slagroom
Irish Coffee (Jameson Whiskey)

7,95
7,95

French Coffee (Grand Marnier)
Italian Coffee (Amaretto)
Spanish Coffee (Tia Maria
Bailey’s Coffee (Bailey’s)
Limburgse Coffee (Els la Vera)

7,95
7,95
7,95
7,95
6,95

Fris & Sterk
Pepsi cola, Pepsi light, 7-up, Sisi Orange
Sourcy plat, Sourcy bruis, Bitter lemon, Tonic
Cassis, Rivella, Ginger Ale, Appelsap, Tomatensap
Koude chocomel, Fristi, Melk
Verse jus d’orange
Ice tea (of Green Tea)
Red Bull
Grote fles Sourcy Pure (plat of bruis)
Port (rood/wit), Sherry (medium/dry) Martini
Jenever (jong of oud)
Jägermeister, Els, Vieux
Campari
Pernod
Bacardi, Smirnoff Vodka wit
Bailey’s,Amaretto,Tia Maria,Licquor43,Cointreau
Grand Marnier, Sambuca
Apfelkorn
Gin (Tanqueray)
Johnnie Walker Red label, Jameson
Jack Daniels, Builleit Bourbon
Remy Martin, Calvados

2,80
2,80
3,20
3,10
4,50
3,30
4,75
8,95
4,20
3,75
3,75
4,75
4,75
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
7,25
7,25
7,50

Borrel Hapjes
Olijven

4,50

Stokbrood met kruidenboter of tapenade

5,25

Stokbrood met kruidenboter en tapenade

6,50

Bitterballen met mosterd (10 stuks)

8,95

Bittergarnituur (20 stuks)

13,75

Garnalenstaartjes (8 stuks)

7,25

Calamaris (10 stuks)

7,75

Kaasblokjes

Mestreechs Plenkske:

6,25

18,95

Wijn
Huiswijn wit:
Domaine Saint Auriol 2018

Glas 5,25 Fles 26,00

Druiven: Roussanne (90%) en sauvignon blanc (10%).
Opvallend aromatische witte wijn, bloemige aroma’s
Je proeft perzik, peer, tutti frutti en gedroogde kruiden.

Chardonnay:
Domaine Saint Auriol 2018

Glas 5,50 Fles 27,00

Druiven: Chardonnay
Fijne, gouden kleur. Aangename neus van exotisch fruit.
Vol,levendig en complex in de mond.

Zoete witte wijn: Moelleux

Glas 4,95 Fles 24,50

Aroma's van exotisch fruit en bloemen.
Een sappige en tegelijk zoete smaak van onder
andere peren en gedroogd fruit 100% Semillon

Glühwein

4,50

Glühwein met Ammaretto

7,50

Wijn
Rosé:

Glas 4,95 fles 24,50

Domaine Cazelou rosé 2018 Pays d'Oc
Druiven: 50% syrah - 30% grenache – 20% cinsault
Mooi lichtroze van kleur. Fris,levendig,

Rode wijn:

Glas 5,25 Fles 26,00

Huiswijn rood:
Saint Auriol Réserve rouge 2018
Druiven: Marselan rood&zwart fruit,
cassis, specerijen, frambozen, cacao.

Rode wijn:
Andina Malbec 2018 Argentinië

Glas 5,50 Fles 27,00

Druiven: Malbec
gestoofd fruit&rijpe tannine.
Tonen van vanille.

Mousserende wijn :

Glas

Cava (piccolo 0,2L) 2 glaze
Fles prosecco Blanc/Rosé
Aperol Spritz
Limoncello Spritz

8,95

Fles

37,50
8,95
8,95

André Rieu

Incl. 3 gangen menu

Ieder jaar wordt het Vrijthof omgetoverd in een prachtig decor
voor de concerten van André Rieu.

Op ons uiterst sfeervolle terras kunt u genieten op een
culinaire en comfortabele manier genieten van deze
geweldige show!
De avond begint om 18:30 met een verrukkelijk
3 gangen diner. Rond 20:30 begint het concert.
Kaarten zijn beschikbaar! Direct aan de bar
of Reserveren via info@nieuwbruin.nl

Cocktailworkshop
Iets te vieren? Vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje,
verjaardagsfeest, meidenavond of teamuitje?
Boek een cocktailworkshop bij Nieuw Bruin!

Op de gezelligste plek van Maastricht kom je meer te weten
over het ontstaan van de cocktail, leer je shaken van een
professionele bartender, ga je zelf experimenteren en krijg je
verrukkelijke cocktails aangeboden. In twee uur tijd stomen
wij je klaar om de perfecte cocktail te maken. Je leert
verschillende cocktails te bereiden om ze daarna natuurlijk
lekker op te drinken.
Shaken, stirren, blenden of strainen?
Een White Lady, Margarita of toch liever een klassieke
Cosmopolitan? U leert het allemaal tijdens deze workshop!”
Cocktailworkshop GOCOCO € 32,50
Workshop van circa 2 uur (vanaf 9 personen)
Cocktailworkshop Shake & Dine € 50,50
Workshop & Hoofdgerecht (vanaf 9 personen)
Cocktailworkshop Shake & Dine de Luxe € 57,50
Workshop & 3 gangendiner (vanaf 9 personen)

Interesse? Neem contact op met COCO The Cocktailcompany
Tel: 0031634378748 | coco@thecocktailcompany.nl
Of informer bij een van onze medewerkers

Mosselen

Ze zijn er weer, heerlijke mosselen!
Een pan met mosselen, geserveerd met frites
en diverse sausjes

€ 22,50

Maak een keuze uit:
Mosselen naturel met mosselgroente
Mosselen in witte wijn met mosselgroente

€ 24,50

