BRASSERIE

TERRAS • LUNCH • WINING • DINING

Ontdek De Uitvlucht brasserie, familie restaurant, lounge,
kinderspeelruimte, vergaderruimte en een heerlijk terras met vrij
uitzicht over het natuurbad, de omringende natuur en het Resort.
Direct aan het prachtige natuurgebied de Brunssummerheide.
In onze gezellige Brasserie kunt u heerlijk bijkomen van uw
dagelijkse beslommeringen ,5 dagen per week vanaf 10.00 uur
s’morgens voor een heerlijke koffie met Limburgse vlaai, ontbijtje
of als beginpunt voor een heerlijke wandeling (zie ook onze
arrangementen). Tevens kunt U bij ons terecht voor een gezellige
lunch, diner en voor vergaderingen, feesten en partijen. Bedenk
het maar en wij doen ons best het voor U op maat te realiseren.

Enkele belangrijke huisregels;
Honden zijn bij ons toegestaan, tot aan diner (±17.00 uur) mits
overige gasten hier geen overlast van ondervinden.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drankjes en
versnaperingen hier te nuttigen.
Wij serveren 1 rekening per tafel/groep ongeacht de grote
hiervan, splitsen is helaas niet mogelijk.
Bedankt voor uw begrip
Onze openingstijden zijn:
Maandag / Dinsdag gesloten.
Woensdag / Zondag van 10.00 tot 21.00 uur
De keuken sluit om 20.00 uur
Na 19.00 uur geen drie gangen diners

www.deuitvlucht.nl

info@deuitvlucht.nl

KOFFIE en meer..
Braziliaanse koffie staat bekend om zijn mildheid en een licht nootachtige
smaak. Een melange met een mooie volle body en een wat romige,
boterachtige smaak in de afdronk. Deze melange is met heel veel zorg
samengesteld en geeft in alle soorten koffie’s een bijzondere beleving
mee. Het is een koffie voor de liefhebber die kwaliteit weet te herkennen.

KOFFIE
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbel Espresso
Latte macchiato
Wiener melange
Decafé
‘n smaakje erin?
hazelnoot,caramel,vanille en meer

Warme chocomel
tipje slagroom


2,50
2,80
3,10
2,50
4,00
3,25
3,50
0,30
0,75
3,10
0,75

VERWENKOFFIE
Italian met amaretto
French grand marnier
Irish met famous grouse
Spanish met licor43
Creamy met baileys

7,50

Wij onze onze eigen
koffiebonen laten
branden en onze koffie’s
hierdoor een unieke
smaak hebben?
Milde koffie met een
mooie ronde body met
tonen van noten, caramel
en chocolade.

U kunt onze bonen per
zak van 500gr kopen.
Interesse? Vraag erna..

KOFFIE
COMPLEET

GEBAK
Limburgse vlaai
Luxe vlaai
Apflestrûdel met ijs en slagroom
Luxe Wafel met slagroom

Wist u dat…?

3,10
3,75
4,75
4,50

neem een kijkje in onze gebaksvitrine

koffie naar keuze
slagroom
likeurtje
div. lekkernijtjes
 6,95

