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Lunch 
12.00 – 17.00

Soepen
Pomodorisoep        € 9 
Basilicumpesto | crème fraîche       
     
Bouillabaisse         € 12 
Variatie van vissoorten    

Salades Sandwiches & more
Salade Argentijnse garnaal      € 15
Avocado | komkommer| mesclun | kreeften karamel

Buratta         € 15
Basilicum | tomaat | rucola | pijnboompitten
 
Sandwich gerookte zalm       € 15
Komkommer|radijs | mesclun |avocado | cocktailsaus

Sandwich rundercarpaccio      € 15
Pesto | rucola | pijnboompitten | truffelmayonaise 

Sandwich geitenkaas       € 14 
Walnoten | avocado | vijgen

Croque-monsieur        € 11
Gekookte ham | jonge boerenkaas 

Steak tartaar         € 14
Trammezini toast | truffel | bieslookmayonaise | friet | 
huisgemaakte mayonaise 

Hamburger         € 16
Gebakken ei | truffelmayonaise | gekarameliseerde ui |
tomaat | sla | friet

Uitsmijter          
Spiegelei -3 stuks- | gekookte ham | jonge boerenkaas | spek € 11
Spiegelei -3 stuks- | paprika | jonge boerenkaas   € 11 
Spiegelei -3 stuks- | champions | jonge boerenkaas    € 11

Van Dobben          € 10
Rundvleeskroketten | Doesburgse mosterd

Ontbijt 
07.00 – 11.00

Elke dag serveert MANNA het ontbijtbuffet in de keuken van de 
Brasserie. Bij het ontbijt vind je alles wat je verwacht van een goed en 
uitgebreid ontbijt: jus d’orange, verse croissants, warme broodjes, 
biologische yoghurt, een goede kop koffie, een uitgebreide keuze aan 
beleg en meer. Daarnaast hebben we een dagelijkse selectie aan zoete 
lekkernijen. Ben je een vroege vogel of juist meer een uitslaper? Bij ons 
kan het allebei. We vinden het fijn als je van tevoren reserveert, maar 
staan ook voor je klaar als het een spontane actie is.

Het buffet bestaat onder andere uit: 
Vele soorten vers gebakken brood, zoete en hartige broodjes, 
uitgebreide keuze uit groenten en fruit. Een rijkdom aan vlees-, kaas- en 
visbeleg. Diverse cereals met yoghurt en kwark, à la minute bereide 
eiergerechten, verse sappen en natuurlijk een glaasje bubbels.

Ontbijt           € 24.5
inclusief koffie en thee

Taartjes uit de kast
    
Mini taartjes                 € 2.5
Neem vooral een kijkje in onze patisseriekast en kies de lekkerste!

Gebak         € 6
Warme madeleines met limoencrème – 3 stuks-
Crème Brûlée | Gateau chaud au chocolate | Lemon pie
Hazelnootschuimtaartje | Pecantaartje | Seizoenstaartje

Huisgemaakt vanille-ijs – per bol -     € 2.5

Macarons
Framboos | limoen-mint | appel-kaneel | cassis | citroen  € 2.2

Kidslunch
Boterhammen met | pindakaas | chocopasta |    € 5
jam | kaas | ham  

Flensjes | chocopasta | jam | suiker | stroop  - 3 stuks -  € 6

Kipnuggets met friet en appelmoes| tomaat | komkommer  € 8

Kroket op de boterham       € 7

MANNA’s High tea  
12.00 – 17.00

Onze huispatissier maakt de heerlijkste en mooiste taarten en 
andere lekkernijen. Voor bij de koffie, thee en voor de cream & high 
tea. Reserveren heeft onze voorkeur. Het staat dan meteen voor je 
klaar. Anders kan de wachttijd oplopen tot 30 minuten. Kom je met 
meer dan 6, dan vinden wij het fijn als je dat van tevoren laat weten. 
Dan bakken we een paar extra taartjes. Bij de cream, diet & high tea 
kun je 1,5 uur lang onbeperkt zelf je Damman Frères thee kiezen.  

Cream tea € 20
Red-velvet | cheesecake | aardbei tartalette |  
macaron | scones met lobbige room 
en jam | madeleine met mascarponecrème

High tea € 27.5
Zoet 
Red-velvet | cheesecake | aardbei tartelette  
macaron | amandelscones met lobbige room 
en jam | madeleine met mascarponecrème

Hartig
Provençaalse quiche | ricotta | spinazie
brioche | geitenkaas | walnoten | vijg
foccacia | gerookte zalm | dille | roomkaas 
mini broodje | Parmaham | groene pesto

Diet tea € 27.5 
High tea op z’n allertolerants. Of je nu glutenvrij, suikervrij, caloriearm
lactosevrij of veganistisch eet en drinkt: je hebt geen enkele reden 
meer om onze heerlijkheden links te laten liggen. 

De diet tea bestaat uit onder andere; My Darling Rose, Mighty Minty 
Mango, Pinky Pie, Flower Power Granola bar, Matcha No Cheese 
cake, Exit egg lemon tart, Choco Berry Blue en nog veel meer…

High time for high wine! € 32.5
15:00  - 19:00

Heerlijke wijnen met bijzondere hapjes – een ideale middag of avond 
met al je besties! Brasserie MANNA is de gezelligste plek om volop te 
genieten van een uitgebreide High Wine. Vier bijzondere wijnen, met 
steeds bijpassende hapjes uit onze Brasserie-keuken. 
Verzamel iedereen aan de bar, of geniet nog van het zonnetje op het 
terras. Laat je verrassen en geniet met elkaar!

Reserveren is gewenst.

Als je bepaalde dingen niet mag, kan of wilt eten – vanwege een allergie, dieet of omdat je er 
gewoon geen zin in hebt - laat het ons dan direct weten. Ons keukenteam zorgt voor 
alternatieven die net zo MANNA zijn.Wij promoten ons restaurant graag op social media. 
Hiervoor maken we geregeld foto’s in ons restaurant tijdens lunch of diner. Wil je hier geen 
onderdeel van zijn, laat het ons vooral weten. Wij begrijpen dat uiteraard volledig en zorgen 
voor je privacy.
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Appetizers
Stokbrood met kruidenboter & aioli                € 5.5

Fines de Claires Oester   | rode wijnazijn | sjalot | citroen                € 3.25
Fines de Claires Oesters | rode wijnazijn | sjalot | citroen - 1/2 dozijn € 17.5
Fines de Claires Oesters | rode wijnazijn | sjalot | citroen - 1/1 dozijn € 33

Charcuterieplank met brood      € 18
Bellota Iberico | tomaat | toast  - 80gr -      € 21 

Voorgerechten
Geitenkaastartelette        € 12 
Gekonfijte abrikozencrème | noten | granny smith | acetostroop

Burrata         € 11 
Basilicum | tomaat | rucola | pijnboompitten

Cocktail Argentijnse garnalen       € 14
Gegrilde suikersla | avocadocrème | kreeftenkaramel   
  
Gravad lax         € 12
Gemarineerde zalm | mierikswortelsaus | 
zoetzure komkommer | toast 

Ceviche van dorade        € 13
Citrusdressing | rode chillipeper | olijfolie

Steak tartaar         € 14
Trammezini toast | truffel | bieslookmayonaise

Runder carpaccio ‘handgeslagen’      € 14
Basilicumpesto | truffelmayonaise | pijnboompitten | rucola

Soepen
Pomodorisoep        € 10
Basilicumpesto | crème fraiche       

Bouillabaisse         € 14 
Variatie van vissoorten 
        

Hoofdgerechten
Ravioli          €18 
Aubergine & basilicum | groene asperge | saus van gepofte 
tomaat en paprika

Bloemkoolsteak         €16 
Kruidenmousseline | raz el hanout | pistache | 
granaatappel | saffraanmayonaise 

Sliptongen  – 2 stuks -       € 22
Kruidenmousseline | groene asperge | gepofte cherrytomaat | 
citroen beurre blanc

Gamba’s – 5 stuks -       € 20
Linguine | aioli | Parmezaan | kruiden   

Bresse kippetje        € 22
Kruidenmousseline | gepofte cherrytomaat | rode wijnjus

MANNA’s schnitzel        € 20
champignon | paddenstoelensaus | friet

Hamburger         € 16
Gebakken ei | truffelmayonaise | gekarameliseerde ui |
tomaat | sla | friet

Runder bavette      200gr   € 26
Kruidenmousseline | gepofte cherrytomaat | rode wijnjus 

Runder Ribeye       400gr      € 48
Kruidenmousseline | groene asperge | rode wijnjus 
Ook lekker met z’n 2tjes

Weekspecial
Voor onze weekspecial neem een kijkje op het bord voor de bar.

Extra’s
Groene groenten        €  3
Groene salade        €  3
Frieten met huisgemaakte mayonaise     €  3

Sweet guilty pleasures
Taartjes         € 6
Neem vooral een kijkje in onze patisseriekast en kies de lekkerste!

Dessert         € 6
Warme madeleines met limoencrème – 3 stuks-
Crème Brûlée | Lemon pie | Hazelnootschuimtaartje
Gateau chaud au chocolate
Pecantaartje | Seizoenstaartje
Huisgemaakt vanille-ijs             - per bol -           €  2.5

Kaas
Camembert | Epoisses | overjarige Snoek | Blue de Basque  € 13 
appelstroop | walnoten | toast

Een after dinner-cocktail? 
Crash in de Blue bar en geniet van al het lekkers 
van de cocktailkaart.

Kids
Voorgerecht
Ham | meloen        €  6
Tomatensoep | balletjes       €  5
Gerookte zalm | komkommer      €  8

Hoofdgerecht
Kipnuggets of kroket  | frietjes | appelmoes | tomaat   €  8
komkommer
Zalm | aardappelpuree | groene groentes    €  10
Pasta | rundergehakt | tomatensaus     €  10

Toetje
Raketje of schatkistje       €  2.5
Flensjes | vanille-ijs – 2 stuks -      €  6

Heb je goed gegeten?
Dan mag jij iets leuks uitzoeken in de grabbelton.

Als je bepaalde dingen niet mag, kan of wilt eten – vanwege een allergie, dieet of omdat je er 
gewoon geen zin in hebt - laat het ons dan direct weten. Ons keukenteam zorgt voor alternatieven 
die net zo MANNA zijn.

Wij promoten ons restaurant graag op social media. Hiervoor maken we geregeld foto’s in ons 
restaurant tijdens lunch of diner. Wil je hier geen onderdeel van zijn, laat het ons vooral weten. 

Wij begrijpen dat uiteraard volledig en zorgen voor je privacy. 


