MANNA ALL DAY BRUNCH
De traditionele brunch in een nieuw jasje, net als het MANNA restaurant. Gewoon aan tafel wanneer het
uitkomt. MANNA serveert de feestelijke kerstbrunch met een tafel voor lekkernijen die jezelf kunt
aanvullen met de gerechtjes uit onze keuken. En geniet vooral van de totale versheid van de Sea Food
Bar. De visbar is rijkelijk gevuld met oesters en sashimi, gerookte en gemarineerde vissoorten. Mooie
afsluiter van een waanzinnige brunch is de heerlijke dosis zoetigheid bij de koffie of thee.
Brood tafel
met plaatbroden in wit en gilde Korn, molensteenbrood en Brusselse wit.
Zalfjes van tapenade, tomaat salsa, kruidenboter, tonijn mayonaise en
Cocktailsaus.
Salades en cruditeé
Aardappel salade met cornichon , rode ui en gevulde eieren
Romain salade met crouton en Parmezaanse kaas
Eiersalade met bieslook en kappertjes
Zalm rilette met dille, mosterd en zoetzure komkommer
Huzaren salade met ossenstaart, aardappel, wortel en knolselderij
Rauwkost met witlof, bleekselderij, radijs en pan sucre
Caprese salade met mozzarella, tomaat en basilicum
Charcuterie
Chorizo, Coppa di Parma, Serrano ham, venkel worst, verschillende soorten wild paté
met veenbessen compote en piccalilly, gemengde noten, croutons
Kaas
Brie de meaux, Blue stilton, Reypenaer en Saint Mauree
Geserveerd met stroop, noten, druiven, crackers en grissini

De Visbar
Onze visbar is rijkelijk gevuld met oa;
Sashimi zalm en tonijn, fine claires oesters, Noorse garnalen, ceviche van kabeljauw,
octopus salade, gerookte zalm, makreel en forel, haring met uitjes en blikjes sardines.
De grill
Runderlende met rode wijnsaus
Lamsbout met rozemarijn en tijm
Zalm steak met olijfolie, tomaatjes en kappertjes
Tonijn steak van de Green Egg
garnituren
Linguine met basilicum pesto, aardappel dauphins en ratatouille
Dessert on ice
Trifle van vanille room, roodfruit en lange vingers
Carrot cake, red velvet cake, chocolade taart, tiramisu, vers fruit salade met meloen soorten
hangop en slagroom

Prijs per persoon € 36,00 exclusief dranken
Prijs kids 4 tot en met 9 jaar € 19,00 exclusief dranken
Kids tot en met 3 jaar gratis

