
IJSJES/TOETJES/DESSERT/ZO MAAR!
Lady in red niet meer weg te denken onze 
hardloper,warme kersen roomijs en slagroom  €  8,75
Dame Blanche (niets over te vertellen toch?)
roomijs, warme chocoladesaus en slagroom      € 8,75
Bij ons is het altijd pasen
roomijs met veel advocaat (kippie tok tok)
van de zwarte kip en heel veel slagroom € 8,75
Baileys op Brasiliaanse wijze
Roomijs met baileys, slagroom en chocolade € 8,75
Goed voor de weerstand!
Vers fruit, roomijs en slagroom    € 9,50
Kinderijs 
suprise met slagroom € 4,50

BIER EN DRANKEN
Melk  € 2,75
Fristi of chocomel  € 2,75
Appelsap of bitterlemon  € 2,75
Tonic  € 2,75
Sprite, Cassis, Fanta  € 2,75
Rivella light  € 2,75
Cool apple (apfelscholle)  € 2,75
Sourcy blauw, rood  € 2,75
Pepsi, Pepsi light € 2,75
Lipton ijsthee green € 2,75
Lipton ijsthee  € 2,75
Verse jus d’orange  € 4,25
Heineken fluitje van de tap  € 2,95
Heineken Amsterdammer van de tap € 3,30
Heineken 1/2 liter € 6,60
Radler fles of 0.0 fles € 3,75
Wieckse Witte van de tap € 3,75
Palm fles  € 3,75
Speciale bier € 4,25
Rode wijn huis glas  € 3,95
Rode wijn huis fles  € 21,00
Rosé wijn huis glas  € 3,95
Rosé wijn huis fles  € 21,00
Witte wijn huis glas  € 3,95
Witte wijn huis fles  € 21,00
Witte wijn huis zoet glas  € 3,95
Witte wijn huis zoet fles  € 21,95
Witte of rode port  € 3,95
Sherry droog, medium of sweet  € 3,75
Advocaat  € 3,75
Advocaat met slagroom  € 6,00
Martini dry, rood of wit  € 3,50
Amaretto  € 4,75
Apfelcorn  € 4,75
Bessen Coebergh  € 3,75
Jenever  € 3,75
Oude jenever  € 3,75
Bessen jenever  € 3,75
Citroen jenever  € 3,75
Korenwijn  € 3,75
Jägermeister € 3,75 
Vieux € 3,75
Berenburg € 3,75
Campari € 4,50
Tequila € 3,75

Safari € 4,75
Grand marnier € 4,75
Asbach uralt € 4,50
Cointreau € 4,75
Tia maria € 4,75
Baileys € 4,75
Vodka € 4,75
Bacardi Razz  € 4,75
Bacardi of Bacardi lemon € 4,75
Bacardi brown € 4,75
Chivas Regal € 7,00
Four Roses € 5,50
Jameson Irish whiskey € 4,75
Jack Daniels € 5,50
Ballantines € 4,75
Johnnie Walker red € 4,75
Johnnie Walker black € 6,00
Hennessy VS € 5,25
Joseph Guy € 4,75
Remi Martin € 6,25
Passoa € 4,75
Malibu € 4,75
Pisang Ambon € 4,75
Gin € 4,25
Sambuca € 5,25
Curacao blue € 5,25
Cherry brandy € 5,25
Kahlua € 5,25
Boswandeling € 5,25
Underberg € 5,25
Vodka minus 20% € 5,25
Strohrum 80%  € 5,25

SPECIALE KOFFIE’S
Koffie met Baileys  € 7,50
Irish coffee Irish whiskey  € 7,50
Spanish coffee Tia Maria  € 7,50
Italian coffee Amaretto  € 7,50
French coffee Grand Marnier  € 7,50
French coffee Tia Engranda  € 7,50
Kiss of Fire Cointreau en Tia Maria  € 7,50
Brasil coffee Amaretto, kaneellikeur, vanille ijs en slagroom € 8,50

WARME DRANKEN
Koffie  € 2,65
Thee € 2,65
Espresso € 2,65
Espresso Doppio dubbel € 4,90
Espresso Panna Montata met slagroom € 4,50
Koffie verkeerd € 3,50
Machiatto € 3,80
Cappuccino met geklopte melk € 3,20
Hot chocolata € 3,00
Hot chocolata met slagroom € 3,75
Hot chocolata met rum € 5,75

Al onze koffie, thee en chocolade wordt geserveerd met een 
advocaatje slagroom en wat lekkers



VOORGERECHTEN KOUD & WARM
VORSPEISEN KALT & WARM
Klein broodplankje met knoflookboter, knoflookolijven en 
huisgemaakte knoflook-kruidenolijfolie € 6,50
Groot broodplankje met knoflookboter, knoflookolijven en 
huisgemaakte knoflook-kruidenolijfolie € 9,50
Carpaccio Pondoré, gesneden ossenhaascarpaccio 
met pijnboompitjes, olijven, pittige Old Amsterdam schilfers
en onze eigen sublieme dressing 
Geschnittene Rinderfilet Carpaccio, 
Pinienkernen, Käse und Dressing € 13,75
Niet meer weg te denken op onze kaart:
(v) Champignons Brasil, gegratineerde champignons uit 
de oven met knoflook-kaassaus, brood en boter    
(v) Knoblauch Champignons Brasil, mit KäseSoße und Brot € 13,75
(v) Pruttelend hete knoflookgarnalen, 
Garnalen uit de oven met een sublieme warme knoflooksaus, 
pittig en toch zacht met brood en boter 
(v) Garnelen aus dem Ofen 
mit einem erhabenen heißen Knoblauchsoße, mit würzig 
und dennoch weich mit Brot und Butter € 13,75
Torentje van Pizza,vlees tomaat opgebouwd met een 
vulling van tonijn, kappertjes en een home made limoen 
mayonaise met Italiaanse verse kruiden en rode ui    
Turmpizza, Rindertomate gefüllt mit thunfisch, kapern, 
zwiebeln und eine hausgemachte limetten mayonnaise 
serviert mit brot und butter € 13,75

SOEPEN / SUPPEN
huisgemaakt, beroemd in Callantsoog, je komt er voor terug!
Doesburgse mosterd soep, met de enige echte 
Doesburgse grove mosterd, witte wijn en room € 6,75
Tomatensoep, van de enige echte pommodori, 
gevuld met ballen, basilicum en room € 6,75
(v) Uiensoep les halles, met veel ui, rode wijn en 
verse kruiden, gegratineerd met oude kaas € 6,75
Bretonse vissoep, vol met kabeljauw, garnalen, 
witte wijn, tijm, wortel en room € 7,75
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Alle unsere Suppen werden mit Brot und Krautbutter serviert
Voor dag specialiteiten kijkt u even op onze borden!

MAALTIJDSALADES
MAHLZEITENSALATE
Salade Carpaccio rol
met zeker 100 gram dungesneden ossehaas, pijnboompitjes, 
Old Amsterdam kaas snippers, olijven en overgoten met onze 
sublieme carpaccio dressing geserveerd met brood en smeersels 
Salat Carpaccio rolle
mit mindestens 100 gramm filet in dünne scheiben geschnitten 
pinien kerne, käse, oliven und unser erhabenes dressing 
serviert mit brot und butter                 €16,50
Salade mediterraans
een frisse salade met tonijn, scharrelei, ui, zuur, tomaat, komkommer, kap-
pertjes geserveerd met een tonijn mayonaise en brood en boter 
Salat Mittelmeer
tomat, Zwiebel, Thunfisch serviert mit thunfisch mayo
serviert mit brot und butter                 €16,50

HOOFDGERECHTEN
HAUPTGERICHTE
Saté van de Hollandse Scharrelkipfilet ± 300 gram
gegrild met onze top olie geserveerd met de enige echte huisgemaakte 
javaanse pindasaus (je komt er zeker voor terug) aardappelsalade, 
gebakken rijst, zuur, kroepoek, atjar en salade 
Satay Hähnchenfilet ± 300 gramm  
gebacken reis ,atjar und die einzige echt hausgemaakte
javanische sataySoße € 21,50
Ja hoor! Het kan ook niet anders; De allergrootste 
Wienerschnitzel van Callantsoog ± 300 gram 
geserveerd met warme champignonsaus  
Große Wienerschnitzel ± 300 gramm
Unsere Spezialiteit mit cremiger PilzSoße                                 € 21,50 
Hamburger Brasil ± 250 gram 
Te groot voor twee handen! 
Verbazend grote hamburger van gegrild rundvlees, 
salade, tomaat, ui, kaas, ananas en een gebakken eitje.
geserveerd met onze top secret saus 
Hamburger Brasil ± 250 gramm
Zu groß für zwie hände!
Rindfleisch gegrillt, salat, tomate, zwiebel, käse, 
ananas und spiegelei serviert mit unserer geheimen Soße € 21,50
Spareribs ± 800 gram varkensrib in onze beroemde  
gemarineerde Montanasaus, geserveerd met twee sausjes 
Spareribs ± 800 gramm mariniert in unseren berümhte 
MontanaSoße, serviert mit zwei Soße    € 24,50
Biefstuk surf en turf ± 250 gram
met een Indonesisch tintje! een mooie biefstuk gebakken 
met een ratjetoe van grote garnalen, Indische buikspek, ui, 
champignons en zwarte knoflook, ketjap en gebakken sambal 
Steak surf en turf ± 250 gramm
mit einem Indonesischen touch! ein schönes steak mit einem radjet 
gebacken von großen Garnalen, Speck, Zwiebel, Champignon, Schwarzer 
knoblauch, SojaSoße und gebacken Sambal € 26,50
Heimwee naar vroeger
Wieringer dikbil kogelbiefstuk 250 gram (de enige echte) 
in de pan gebakken met roomboter, champignons, 
ui en gerookt spek. Getopt met kruidenboter.  
Wieringer Bullet Steak 250 gramm (der Einzige)
Pfanne mit Butter gebraten, Pilze, Zwiebeln und 
geraucherter Speck. Getopt mit Kräuterbutter.  € 23,75
Pittig gevulde varkens Cordon Bleu ± 300 gram 
bomvol smaak raclette kaas, boeren salami, lombok peper 
krokant gebakken met panko
Würzige ausgestopfte schweine Cordon Bleu ± 300 gramm
Bombe voller geschmack Raclette-Käse, 
Salami, Lombok pepper knusprig gebacken mit panko € 23,75

VEGATARISCH GERECHT
VEGATARISCHES GERICHT
Hamburger vega
Onze huisgemaakte dubbele vega burger op een geroosterd broodje met 
komkommer, ui, ananas, tomaat, kaas en ei, overgoten met onze 
huisgemaakte hamburgersaus 
Hamburger vega
Unsere hausgemachte doppel Vega Hamburger auf einem gerösteten 
Sandwich mit Gurke, Zwiebel, Ananas, Tomat, Käse und Ei, 
gekront mit unsere hausgemachte HamburgerSoße € 21,50

KLEINE MATROZEN EN KAPITEINS 
MENU 
FUR DIE KINDER
deze gerechten zijn te bestellen voor kinderen tot 12 jaar
Diese Gerichte sind zu bestellen für kinder bis 12 jahr
Olive: kroket € 9,75
Turvy: Mini frikandellen € 9,75
(v) Popeye: Kipnuggets € 9,75 
Bij deze gerechten krijg je een doos met patatjes, appelmoes, 
mayonaise, ketchup, snoep, stukje fruit en tot slot een lekker 
ijsje. Als je eten op is vraag naar het ijsje!
Bei diesen gerichten erhalten Sie eine Box mit Pommes, Mayo, 
Obst und Süßigkeit. Einen Eiscreme. Wenn ihnen das Essen ausgeht 
Fragen sie nach eis.

VISSPECIALITEITEN
FISCHSPEZIALITÄTEN
Kabeljauwfilet, onze hardloper,
 krokant gebakken en huisgemaakte ravigottesaus 
Kabeljaufilet, unser Laufer, 
crispy gebacken, serviert mit RavigotteSoße € 21,75
Kibbeling ± 300 gram, 
huisgemaakte ravigottesaus, salades 
Kibbeling ± 300 Gramm, 
Hausgemachte RavigotteSoße, Salate € 21,75
Gamba Spies Brasil 
Gamba Brasil dat zijn de gamba’s die ik wil met mager 
gerookt spek omwikkeld. Let op je vingers! geserveerd met 
warme knoflooksaus 
Riesemgarnelen spiess (Brasil) 
mit mager geräuchter Ardennerspeck, serviert mit 
warmer KnoblauchSoße € 24,75
Gerechten worden geserveerd met huisgemaakte salades, 
dikke friet en mayonaise
Gerichten werden serviert mit Salat, Dicke Pommes und Mayo

Kijkt u even naar onze bord specialiteiten 
buiten de kaart om!

Onze allergenen informatie is beschikbaar
 zowel op de dag- als avondkaart!

Schauen Sie unsere Fischspezialitäten auch auf unsere Schilder

PIZZA’S
al onze pizza’s worden getopt met onze 
sublieme kruidenolijfolie en kaas
1. (v) Margherita, met tomatensaus, mozzarella, basilicum  € 13,50
2. Boromea, met beenham en kaas       € 14,75
3. Salami Italiano, met salami en kaas    € 14,75
4. Carpaccio, een warme knapperige bodem, Old Amsterdam, 
  ossenhaas, pijnboompitjes, olijfjes, veldsla. getopt met aÏoli 
  (pizza kan iets kouder zijn door koud beleg) € 16,50
5. (v) Quatro formaggi, vier soorten kaas € 14,75
6. (v) Vegetable, met ui, paprika, olijf, champignons € 14,75
7. (v) Pizza Blij, met spinazie, kaas, knoflook en mozzarella € 14,75
8. Tonno e cipolla, met tonijn, ui, tomaat € 14,75
9. Hawai, met ham, kaas en ananas, lekker ouderwets € 14,75
10.Bela Italia, met parmaham, tomaat, ui, champignons € 16,50
11.Pizza Choriso, met tomaat, kaas, ham, knoflook 
       en paprika € 14,75
12.Verdura Gorgonzola, met mozarella, paprika, 
       champignons € 14,75

13. Diavola Picante, met rode peper , tomaat, salami, 
        champignons € 14,75
14. Napdi tomaat, met mozarella, kappertjes, ansjovis € 14,75
15. Romana, met ham, salami, ui, knoflook € 14,75
16. Milaan Salami, met perzik, tomaat, kaas € 14,75
17. Pizza Shoarma, gekruide varkensvlees, BBQ saus,
        knoflooksaus, champignons, ui, paprika en een frisse sla, 
        ruim belegd € 16,50

PANNENKOEKEN
PFANNKUCHEN
Wij maken ons beslag niet met bloem en water!
Nee wij maken ons beslag met de mooiste biologische produkten scharreleitjes, 
witte bloem,vannille van het merg vanille stok, volle boerenmelk,snuf zeezout en 
gebakken in de zuiverste roomboter
01 (v) Portie poffertjes 12 stuks met roomboter  € 5,50
02 (v) Kinder pannenkoek naturel stroop en suiker € 6,50
03 (v) Naturel stroop en suiker € 8,50
04 Spek € 9,25
05 (v) Kaas  € 8,75
06 Ham en kaas  € 9,25
07 Spek en kaas  € 10,50
08 (v) Appel  € 8,50
09 (v) Appel en rozijnen  € 8,75
10 (v) Rozijn en gember  € 8,75
11 (v) Rozijnen  € 8,50
12 (v) Ananas  € 8,50
13 (v) Ananas en slagroom  € 9,25
14 (v) Warme kersen  € 8,50
15 (v) Warme kersen en slagroom  € 9,25
16 (v) Warme kersen, slagroom en kirsch  € 10,25
17 (v) Kaas en champignons  € 9,50
18 Spek, kaas en champignons  € 10,50
19 Spek en appel  € 9,75
20 (v) Banaan  € 8,25
21 (v) Banaan en slagroom  € 8,75
22 (v) Champignons  € 8,75
23 Spek en champignons  € 10,50
24 (v) Roomijs  € 8,50
25 (v) Roomijs en slagroom  € 9,25
26 (v) Rozijnen en ananas € 8,75
27 Salami, kaas en champignons  € 10,50
28 Ham, kaas en champignons  € 10,50
29 Ham, kaas en ananas  € 10,50
30 Spek en uien  € 9,75
31 (v) Gember  € 10,50
32 (v) Verse aardbeien en slagroom (seizoen)  € 10,50
33 (v) Grand marnier en slagroom  € 11,50
34 (v) Tia Maria en slagroom  € 11,50

DESSERTS Z.O.Z.

Voor reserveringen:
mail:  adrienneverhulst84@hotmail.com
telefoon:  0224581487 of  0653735474
voor take a way www.restaurantbrasil.nl

Apart betalen is niet mogelijk
Separate Zahlung ist nicht möglich 

extra couver € 3,50
extra teller € 3,50

Gerechten worden geserveerd met huisgemaakte salades, 
dikke friet en mayonaise
Gerichten werden serviert mit Salat, dicke Pommes und Mayo


