Afhaal Menu

BRASSERIE

https://www.deuitvlucht.nl/menukaart voor al onze gerechten

TERRAS • LUNCH • WINING • DINING

Wij gaan weer open maar dan wel een beetje anders dan u van ons
gewend bent. Wij willen graag voor iedereen klaar blijven staan.
Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om bij ons af te halen of te
laten bezorgen.
Wel treffen wij alle maatregelen mbt het Corona virus.
- Wij zorgen voor 1,5 meter afstand.
- Gelieve contactloos of per overschrijving te betalen.
- Bezorg gebied omgeving Parkstad
We bieden deze service aan van Maandag t/m Zondag
van 17.00 uur tot 19.00
uur. Ontbijt & Lunch bestellingen op aanvraag.
U kunt onze menukaart online vinden en kunt hier alles voor thuis van
bestellen met de kwaliteit die u van ons gewend bent.
Tevens leveren wij ook complete gourmet pakketten, high tea’s,
3 gangen diners, Tapas, Bier en Wijnpakketten
Ook kunt u voor meerdere dagen bestellen waarbij het eten alleen nog
hoeft op te warmen in magnetron of oven.

Gourmet pakketten 32,- per 2 personen
1 dag vooraf bestellen.
Inhoud pakket;
Biefstuk, Kipfilet, Souvlaki, Hamburger, gerookt Spek, Filetlapje en
Varkenshaas.
Incl Salade, groenten, sauzen, stokbrood en kruidenboter.
U kunt het pakket uitbreiden met bijv Vis of meer Vlees.
Tevens ook aanpassen voor Vegetariërs en dieetwensen.
Gourmetset kan ook geleverd worden; 10,00 huur 20,00 borg

Brasserie De Uitvlucht

High Tea  38,- voor 2 pers. (meerprijs koffie 2,50)
verschillende Lipton Tea smakende de volgende lekkernijen; soepje, mini-sandwiches,
hartige en warme hapjes, cakejes, petit four, bonbons scones etc.
High Beer  24,keuze uit 3 speciaalbieren of 4 fl Veltins. Heerlijke warme en koude lekkernijen en snacks
voor bij uw bier.Denk daarbij aan nacho’s, bitterballen, gehaktballen, kaas&worst.
HAPPAS voor bij de borrel of als tussendoortje

Broodmandje met aioli, tomatentapenade en kruidenboter
6,Portie gemengde olijven gemarineerd
4,Nacho’s met cheddarsaus cremefraiche, salsa, pepers
8,Champignons De Uitvlucht gebakken in huisgemaakte
8,kruidenboter met spek en brood
Bourgondische Bitterballen 8st met limburgse mosterd
8,Calamares 8st met limoenmayonaise en spicy tomatenchutney
8,Spicy Chickenwings 8st met bbq-saus en chilisaus
8,2 SHARE om gezellig met z’n 2tjes van te smullen
Luxe Bittergarnituur
13,50
kipnugget|frikandel|bami|nasi|bitterbal|kaassouflé|gehaktbal|
loempia|hete donder|
Tappasplank De Uitvlucht 2 pers
14,romige brie|spinata romana|coppa|castello danish blue|livarworst|
Port Salut|olijven|limburgse paté|divers brood|tapenades|
Nacho’s con Taco
13,50
nacho’s|pikant rundergehakt|kaas overbakken|sla|tomaat|salsa|
creme fraiche|quacamole
Kaasverwennerij
13,4 soorten wisselende kazen|kletsenbrood|toast|
limburgse stroop|vijgenjam|fruit
DESSERTS
Creme Brûlée du Chouffe met la chouffe likeur|speculoos ijs|
7,50
Dame Blanche Deluxe
7,roomijs|saus van chocotoff’s|knetterchocolade|bastogne kruim
Luxe wafel hot cherry
7,zoete warme kersen in saus|vanille roomijs|slagroom
Brownie
7,vanille roomijs|kletskoppen van framboos|slagroom
Oreo Cheesecake
7,50
witte chocoladesaus|oreo roomijs|slagroom|
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Wij bezorgen al vanaf €15,- ,GEEN bezorgkosten
CLUB-sandwiches
Kip kipfilet|bacon|ei|salade|tomaat|komkommer|cocktailsaus
Vega gegrilde groente|pesto|pijnboompitten
Zalm zalm|kruidencrème|komkommer|sla|rode ui
LUXE BROODJES
Broodkeuze; wit/bruin/ambachtelijk desembrood
Ham & Kaas salade|ham|jong belegen kaas|komkommer
Gezond jong belegen kaas|livarham|salade|tomaat|
komkommer|ei|augurk en honing mosterddressing
De Uitvlucht champignons gebakken in huisgemaakte
kruidenboter|spek|overbakken met kaas
Taco pikant rundergehakt|salade|komkommer|tomaat|saus
Hete kip warme kipfiletreepjes in chilisaus of samurai|salade
Bourgondiër 2 bourgondische kroketten geserveerd op
ambachtelijk brood|salade| limburgse mosterd
Zalm sla, gerookte zalm, kruidencreme, tomaat komkommer
Carpaccio sla|carpaccio|truffelcreme|pijnboompitten|
rucola|parmezaan|zongedroogde tomaatjes
Brie
sla|brie|vijgenjam|walnoot
Bloedworst met limburgse stroop|gebakken appel
TOSTI XXL
Belegen kaas livar ham met biologische ketchup
Pikante kip warme kipfiletreepjes in chilisaus
Geitenkaas Chorizo tomaten-tapenade|zonged.tomaatjes
PANNENKOEKEN
Naturel, Appel, Ham/Kaas, Nutella, Spek, Kersen
v.a
WRAPS
Taco, Kipfilet, Zalm
FLAMMKUCHEN
Spek|prei|crème fraîche|rode ui
8,50
Zalm|rode ui|crème fraîche|groene asperges
Groene asperges|crème fraîche|tomaatjes|ui
Brie|spek|crème fraîche|appel|rode ui
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8,50
8,50
9,6,6,50
7,50
7,50
7,50
8,8,50
9,7,50
7,50
6,50
7,7,7,50
7,11,-

ONZE SALADES
rijk gevuld + ambachtelijk brood en kruidenboter

De Uitvlucht gebakken champignons en spek in huisdressing
11,15,50
Caesar Chicken kipfilet spek| ei | zongedroogde tomaat
Spicy Scampi met warme huisgemarineerde scampi’s
12,16,50
Pasta Salade Geitenkaas gebakken spek|balsamico|ui|tomaat
11,15,50
Gerookte Zalm met rode ui | wasabi mayonaise
12,16,50
HOOFDGERECHTEN incl friet/aardappel, salade en saus
Limburgs Stoofpotje
18,Limburgse Konijnenbout
19,50
Oosterse Saté van varkenshaas noodles|satésaus|kroepoek
19,50
Malse Spare-ribs van de grill|huismarinade|sausjes
19,50
Wiener Schnitzel 250gr varkensschnitzel|saus naar keuze
18,Schnitzel De Uitvlucht met gebakken champignons|spek|
18,50
Gegrilde Ierse Kogelbiefstuk (200 gr) met saus naar keuze
23,Gekonfijte knapperige Eendenbout
23,Gebakken Scampi’s op romige Risotto
20,Krokant gebakken Kabeljauw met kruidenkorst en hollandaisesaus
20,Gegrilde Zalmfilet gegrilde groentes|witte wijnsaus|dille|
19,50
BURGERS verse 200 gram 100% runderburger incl friet en saus
Giant burger menu
14,Giant cheese menu
Giant black jack menu
15,Giant cheddar menu
PIZZA’S
PASTA’S keuze uit tagliatelle of penne
Pizza Margherita
11,Pasta Bolognese
12,Pizza Hawai
12,50
Pasta Spicy Scampi’s
19,50
Pizza Tonijn
15,Pasta Steak Tartufo
22,Pizza Taco
15,Pasta Zalm
19,50
Pizza Vega
14,Pasta Vega
14,FRIET
SNACKS
Kleine zak
5,Frikandel, Kroket, Bami, Kaassoufle, Calamares
Grote zak
8,Bitterballen, Kipnuggets, Chickenwings en meer.
Gezinspakket 4p; Friet, 2 frikandel, 2 kroket, 2 bami beker saus  16,95
Onze High Tea / High Wine / Gourmets zijn ook aanraders om gezellig thuis
te eten.
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