MENU

Brasserie de Ring

proost!

Brasserie de Ring is een gezellige bar waar je voor,
na of tijdens het sporten even tot rust kunt
komen en genieten van een heerlijke kop koffie,
luxe broodje of lekkere maaltijd. De ingredienten
voor onze producten zijn puur en eerlijk en
worden geleverd door leveranciers die fair trade
hoog in het vaandel hebben staan.
Zo smaakt alles nog beter!

Warme dranken
Koffie en Thee
Koffie
Thee
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Macchiato
Verse muntthee
Warme chocolade
Slagroom
IJskoffie
Koffiedip

2,30
2,20
2,70
2,40
2,40
2,50
2,40
2,40
0,80
4,10
0,60

Water
1,10
2,20

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

Bieren
Hertog Jan van de tap
Hertog Jan flesje
Jupiler van de tap
Palm
Amstel Radler, Jupiler 0,0%
Speciaal bier

3,00
3,30
2,80
3,30
3,10
4,20

Wijnen
Blye mense, Chenin blanc, Zuid-Afrika; fris en
krachtig met tonen van gras en groene appels
Côté soleil, Chardonnay, Frankrijk; aangenaam
fruitig, mild droog en met een frisse afdronk
Kaiserschoppen, Duitsland; een soepele, zoete
en zachte wijn

3,30
3,30
3,30

Rood

Dranken
Melk
Cola, Cola Light, Sinas
Ice Tea, Green Tea, Bitter Lemon, Rivella
Cassis, AA drink
Gatorade
Capri Sun
Twist & Drink
Pakje Chocomel, Fristi
Appelsap, Dubbelfris
Verse Jus d’Orange

Mad Berries - heerlijke smoothie met framboos, aardbei,
appel en bramen 		
Tropical Twist - tropische smoothie met ananas, mango,
papaya en sinaasappel
Mango Dream - lekkere smoothie met mango, aardbei en
sinaasappel					
Xtra energy - smoothie voor een extra boost met banaan,
appel en aardbei 					
Green shot - groentensmoothie met broccoli, selderij,
spinaziebanaan en ananas				

Wit

Fris
Tapwater met smaak
Bronwater (duurzaam getapt)

Smoothies

1,30
2,40
2,50
2,60
2,90
1,20
1,90
1,10
2,40
3,00

Viva la vida, Shiraz-Malbec, Argentinië; zacht,
rond en soepel met tonen van vanille en kruiden

3,30

Rosé
Blye mense, Cape rosé, Zuid-Afrika; sappig met
tonen van granaatappel en bessenfruit		

3,30

MENU

Brasserie de Ring

eet smakelijk!

Ook voor feesten en partijen kan je bij brasserie
de ring terecht. Maak het jezelf makkelijk en
laat jouw feest of partij door ons verzorgen.
Van receptie tot jubileum of welk themafeest
dan ook, bijna alles is mogelijk. Wij ontvangen
jouw gasten, vanaf 25 tot max. 100 personen,
graag in onze sfeervolle en gezellige brasserie.
Uiteraard volledig afgestemd op jouw budget en
wensen. Informeer bij ons voor alle
mogelijkheden.

Brood
Belegde Broodjes
Ham, kaas of ei		
Brie - brie, komkommer en sla
Kruidenkaas - kruidenkaas, komkommer en sla
Zalm - zalm, kruidenkaas, komkommer en sla
Tonijn - tonijn, mayonaise, komkommer en sla
Gezond - ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en sla
Pulled chicken - lenteuitjes, coleslaw en bbq saus
Keuze uit bruin of wit brood, hard of zacht.

2,60
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20

Tosti
Kaas
Ham en kaas
Vlammentosti
Ham en kaas op volkoren brood

2,70
2,70
3,00
3,00

Uit de frituur
Patat bakje					
Patat bord
Mayonaise, ketchup, curry
Pindasaus, speciaal		
Oorlog
Kroket, frikadel, kipcorn, kaassoufflé, mexicano
met een zacht puntje
Hamburger of kipburger
Vegaburger
Kipnuggets (8 stuks)
Bitterballen (6 stuks)				
Mini loempia’s (6 stuks)
Mini kaassoufflés (6 stuks)
Veggie vlammetjes (6 stuks)
RotterZwam bitterballen (6 stuks)
Bittergarnituur (15 stuks)
Plonsbox (kindermenu met patat, kipnuggets
en lekkere siroop 0%)

2,60
3,10
0,60
0,90
1,00
2,30
2,90
3,20
3,90
4,30
3,90
3,90
3,90
4,70
4,70
7,70
6,20

Gerechten
Hamburger met een broodje, augurk, tomaat,		
uienringen, sla en saus
Kipburger
Vegaburger
Pulled chicken
Gegrilde zalm
Schnitzel met een schijfje citroen		
Kipsaté 2 stokjes met satésaus, kroepoek en		
gebakken uitjes

7,70
7,70
7,70
8,80
8,80
8,80
9,80

Alle gerechten worden geserveerd met friet, groentenfriet of zoete
aardappelfriet, groenten of salade.

Heeft u vragen over allergenen of dieetwensen, vraag het
onze medewerkers.

Uitsmijter
Ham - kaas

6,40

Fruit los					
Groentensnacks

0,50
0,75

Keuze uit bruin of wit brood.

Snacks

010 4552800 - zevenkampsering@sportfondsen.nl - www.zevenkampsering.nl - facebook.com/zevenkampsering

