
Naast het feestelijke boerenbuffet op zaterdag 6 september 
biedt Brasserie Briljant! u gedurende twee weken een dagelijks 
wisselend plategerecht aan. Deze plate wordt u aangeboden 
voor de vaste prijs van € 7,50.

Spectaculaire acties bij 
heropening Brasserie Briljant!
Er is reden tot feest! 
Brasserie Briljant! opent op 2 september weer haar 
deuren! En dat willen we samen met u vieren. Tijdens de 
gehele maand september hebben we verschillende acties 
voor u samengesteld.

DinsDag 2 + 9 september
TilapiafileT meT kruidenkrielTjes en sla.

WoensDag 3 + 10 september
HuisgemaakTe geHakTbal meT garniTuur  
van cHampignons, ui en spek meT 
gebakken aardappels of frieT en sla.

DonDerDag 4 + 11 september
gebakken kibbeling meT remouladesaus, 
frieT en sla.

VrijDag 5 + 12 september
Spare ribS met knoflookSauS en cocktail- 
saus, geserveerd meT pofaardappel 
meT crème fraîcHe en sla.

ZaterDag 6 september
boerenbuffeT voor €9,95 p.p.  
(zie ommezijde)

ZaterDag 13 september
burger briljanT! meT frieT en sla.

ZonDag 7  + 14 september 
Gebakken Schnitzel met een jaGer-
saus en gebakken aardappels en sla.

2 september t/m 7 september 
graTis sofTijsje voor de kids

16 september t/m 30 september
speCtaCULaire aCtie!
een driegangenmenu naar keuze  
van €29,25 voor €19,95 p.p.

Graag zien wij u weer terug bij Brasserie Briljant! 

Eten, drinken, ontmoeten



Op zaterdag 6 september viert Brasserie Briljant! haar heropening 
groots met een ‘Boerenbuffet’. Naast de diverse boerengerechten 
zal bij dit buffet een echte ‘Cactus Jack’ staan. Hierop zullen onze 
koks diverse gerechten bereiden. 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER V.A. 17.00 UUR:

Feestelijk ‘Boerenbuffet’ bij  
heropening Brasserie Briljant!

starters
boerenbreekbroden meT boTer  
en uiencompoTe

roggebrood meT spek 

boerengroenTesoep

DiVerse koUDe gereChten
komkommersalade, TomaaTuiensalade, 
waldorfsalade en Huzarensalade

diverse soorTen worsT en boerenkaas 

Warme gereChten
beenHam in de klem, kipkarbonades, 
rookworsTen, runderburgers, 
geHakTballeTjes meT jagersaus, 
speklapjes

pofaardappels meT crème fraicHe, 
gebakken aardappels meT spek en ui, 
diverse soorTen grove groenTen 

Dessert
griesmeelpudding meT vers fruiT

Wij bieden dit buffet aan voor de feestelijke prijs van slechts €9,95 p.p.! 
Reserveren is gewenst.

Ons ‘Boerenbuffet’ bestaat uit:

Eten, drinken, ontmoeten

!
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