
Voorgerechten & Bites

Hoofdgerechten

Nagerechten

Stokbrood met kruidenboter
Pompoensoep
Bospaddenstoelensoep
Nacho’s / gehakt / kaas /
pepertjes/ dipsausjes
Camembert / brood / trostomaat

Lasagne tradizionale + frisse salade
Lasagne spinazie / zalm + frisse salade
Saté van Varkenshaas / satésaus / gebakken rijst
Ladysteak (125gr) / gratin / groentegarnituur / pepersaus
Catch of the day / krieltjes in schil / groentegarnituur
Ossenhaas (200gr) / gratin / groentegarnituur / pepersaus

Oreo Cheesecake 
Kaasplateau / kletzenbrood / vijgencompote

Scampi’s / brood / knoflookroomsaus
Charcuterie / dippers / olijfjes
Huis gesneden Carpaccio
Huis gesneden Vitello Tonnato

€3,50
€5,50

€6,50

€7,50

€7,50
€10
€10
€10

€8,50

€14,50
€15,50

€19,50

€8,50

€16,50

€6,50
€8,50

Wijnen
Sauvignon blanc – Le robinet d’Or
Colombard – Colombelle
Chardonnay – La vilette 
Cabernet Sauvignon – Heritage
Grenache / Syrah – Sisquera
Grenache / Syrah / Mouvedre – Les Bertholets
Bierpakketje van 5 speciaalbieren

€5,50

€15

€18
€15

€18

€15

€15

€18

Bestelinfo:

Do t/m Zo van 16.00 tot 19.00

Uiterlijk één dag van tevoren
bestellen

Bestellen & betalen graag via 
whatsapp T: 0618459822

Warme gerechten dienen thuis 
nog even opgewarmd te worden 
in de oven

Afhaaldagen:

Bravoy’s Paasgourmet 
€ 17.50 per persoon

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Zaterdag 3 tm Maandag 5 April tussen 16.00 en 18.30
Bestellen tm 31 Maart via whatsapp : 0618459822

Biefstuk
Lamsfilet
Scampi’s 
Hamburger
Gemarineerde kalfsribeye 
Gemarineerde kipfilet 
Shoarma 
Omeletmix 

Aardappeltjes 
Roerbakgroente 
Ui 
Champignons 
Geraspte kaas 
Koolsalade 
Brood + boter 
Knoflook/Cocktailsaus

Gourmetpakket

Hamburgertje
Kipfilet
Shoarma
Fruitsalade
Paasverrassing 

Kidsgourmet  € 8.50 p.p.
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Gerookte zalm Asperge | kwartelei | dillemayonaise
Steak tartaar  truffel | Parmezaan | crostini
Geitenkaas vijg | noten | frisse salade

Voorgerecht

Mixed grill groenten | gratin | aioli 
Zalmfilet Asian style | Noodles
Scholfilet groenten | gratin | aioli 

Hoofdgerecht

American Cheesecake rood fruit | merinque 
Mousse van witte chocolade passievrucht
Kaasplateau 3 kazen | kletzenbrood

Nagerecht

Lente menu
3 Gangen keuze menu €24.50

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Af te halen op donderdag tot en met zondag tussen 16.00 en 18.30 uur.
Bezorging mogelijk in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bestellen uiterlijk 

vóór 13.00 uur dezelfde dag via Whatsapp : 06 18 45 98 22.
Warme gerechten dienen thuis nog even opgewarmd te worden in de oven.


