Welkom
Brasserie La Terrasse is gelegen op het
hoogste duin van Noordwijk. Het restaurant en terras hebben een
prachtig uitzicht over de Noordzee.
Geniet informeel met vrienden of familie in de
ongedwongen sfeer. Het keuken team onder leiding van chef
Bart Slats en Sous Chef Jasper Aalbregt serveert brasserie
klassiekers met een eigentijdse twist. Vleesgerechten perfect
gegaard, visgerechten op een heerlijke wijze bereid en
verrassende vegetarische gerechten.
Kortom, bij Brasserie La Terrasse is het heerlijk tafelen in goed
gezelschap.
Benieuwd naar de mogelijkheden in Brasserie La Terrasse? Laat
u verrassen door het keukenteam. Kies voor een 4- 5- of
6-gangen chef’s menu. Het menu wordt geserveerd naar eigen
inzicht van de chef. Indien u dieetwensen of
allergieën heeft, vernemen wij dat graag.
4 gangen 57.5
5 gangen 67.5
6 gangen 77.5

LUNCH GERECHTEN
(deze gerechten zijn tot 16.00 uur te bestellen)

Vers gebakken brood 6.5
Gezouten boter | citrus aioli

Club sandwich 18.5

Kalkoen brisket | bacon | tomaat | avocado | Franse frietjes | romige mayonaise

Gerookte makreel 19.5

Brioche | sjalot | kappertjes | bieslook | limoen crème

Holtkamp kroketten 15.5

Boerenland brood | draadjesvlees | mosterdmayonaise

Avocado toast 16.5

Zuurdesem | smashed avocado | gepocheerd ei | spinazie

Linzencurry pie 17.5

Korstdeeg | biologische linzen | Indiase masala
minimale bereidingstijd 15 min.

Vegetarisch

Veganistisch

ALL DAY

(tot 22.00 uur te bestellen)

SALADES
Salade BLT 22.5

Pulled salmon | zoetzure komkommer | kerrie krokant | dragon schuim

Caesar salade 19.5

Romeinse salade | Parmezaanse kaas | knoflookcroutons
ansjovis filet | gepocheerd eitje
supplement kalkoen brisket 3.75

Roasted beet salad 19.5

Groene kruiden | citrus | hangop | groene appel | amandelen | sherry vinaigrette

SOEPEN
Bouillabaisse 17.5

Vissoep | saffraan | croutons | rouille

Crème asperges 13.5

Asperge | bieslook | krokante aardappel

Vegetarisch

Veganistisch

VOORGERECHTEN
(tot 22.00 uur te bestellen)

Oesters Fines de Claires 6 st 23.5
Citroen | rode wijnazijn | sjalot

Hollandse garnalen 24.5
Schuim van cocktailsaus | appel vinaigrette | paprika croutons

Ceviche van zeebaars 22.5

Mango | sojabonen | koriander | pinda crunch | Leche de tigre
Buikspek 21.5
Doperwten | aardappel krokant | king boleet | teriyaki

Steak tartaar 22.5

Rundvlees | sjalot | kappertjes | augurk | peterselie | toast

Burrata 19.5

Structuren van ui | gepofte paprika | daslook | crunch van zwarte olijf

Topinamboer 19.5

Aardpeer | vijg | mosterdzaad | pure chocolade

Watermeloen 19.5

Gemarineerd | zoetzure komkommer | groene appel

Vegetarisch

Veganistisch

HOOFDGERECHTEN
(tot 22.00 uur te bestellen)

VLEES
Kalfssukade 27

Zacht gegaard | pastinaak | tuinbonen | paddenstoelen
jus van sjalot

Runder Tri Tip 28.5

Polenta | structuren van mais | jus van merg

BLT burger 22.5

Brioche | Reypenaer V.S.O.P. | bacon | tomaat
huisgemaakte barbecuesaus

VIS
Heilbotfilet 26.5

Limoenblad | kokos | Indiase curry | doperwten | boksoy | mango

Scholfilet 27.5

Aardappelcrème | Hollandse asperges | beurre blanc van miso

Doradefilet 26.5

Oosterse kruidenkorst | lima bonen | platte peterselie | granaatappel

HOOFDGERECHTEN
(tot 22.00 uur te bestellen)

VEGETARISCH
Truffelpasta 23

Groene asperges | kruidenzwam | gepocheerd ei | Parmezaanse kaas

Bloemkool carbonara 22.5

Bloemkool | hazelnoot | prei | vadouvan

Vegetarische burger 22.5

Reypenaer V.S.O.P. | tomaat | huisgemaakte BBQ saus

SIDES TO SHARE
Verse friet | mayonaise | truffelmayonaise 6 | 7
Zoete aardappel | dip van komijn 7.5
Groene salade | little gem | Green Goddess Dressing 6.5
Boksoy | zwarte knoflook | sesam 10.5
Spitskool | barbeque | amarillo 10.5
Groene asperges | gegrild | knoflook | citrus | rode peper 12.5

Vegetarisch

Veganistisch

DESSERT
(tot 22.00 uur te bestellen)

Double Chocolate 12.5

Smeuige chocolade cake | fudge | chocolade roomijs

Crème brûlée 12

Mokka | schuim van kokos | hazelnoot | karamelroomijs

Tartelette 12

Blauwe bes | basilicum room | cremeux blauwe bes | sorbet van yoghurt-bosbes

IJs per bol 3.5

Roomijs: vanille | pure chocolade | karamel
Sorbet: yoghurt-bosbes | passievrucht | framboos

Coffee & Sweets 12.5

Koffie naar keuze met diverse zoete
lekkernijen uit eigen patisserie

Kaasassortiment 18.5

Oude Stolwijker | Epoisse | Saint Agur
Selles sur Cher | Camembert
appelstroop | notenbroood | chutney van kweepeer | pecannoten

