
 

Brasserie No Nonsense 

Hartelijk welkom bij Brasserie No Nonsense 
Wij hebben onze deuren geopend op 8 augustus 2012. En zijn ontzettend 
trots en blij dat wij hier al weer jaren met veel plezier mogen werken en 
ondernemen.  

Onze specialiteiten zijn …... Schnitzels 

Met maar liefst 20 verschillende keuzes is er voor ieder wat wils. 
Ook hebben we aan de niet zo liefhebbers van schnitzels gedacht. Er 
staan een aantal vis en vleesgerechten op de kaart. 

Naast onze menukaart hebben wij een maandmenu voor €19,95 per 
persoon. 

Onbeperkt schnitzels eten voor €22,50 p.p.  
Het is mogelijk om bij ons onbeperkt schnitzels te eten. 
Deze actie geldt voor de gehele tafel en verspilling wordt niet 
gewaardeerd. Bestel dus alleen zoveel u kunt eten. Restanten als gevolg 
van over bestelling worden in rekening gebracht. €3,00 per gerecht. 

Heeft u een allergie of intolerantie? Meld het ons! 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie. 
Door de afhankelijkheid van derden en Kruisbesmetting van allergenen, is 
het in een keuken nooit 100% uit te sluiten. 



Voorgerechten 

Stokbrood …………………………………………………  €4,95 
Huisgemaakte kruidenboter en aioli 

Tomatensoep ……………………………………………  €4,50 
Met gehaktballetjes (kan ook vegetarisch) 

Wrap met kaas ………………………………………… €7,50 
Sla, roomkaas, jong belegen en Parmezaanse kaas met dressing 

Duo gerookte zalm en forelfilet ………… €9,50 
Met een cocktaildressing 

Bombe van Carpaccio ……………………………… €9,50 
Dun gesneden ossenhaas met sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas     
en een balsamicodressing 

Voorgerecht van het maandmenu ………. €5,50 

Kindervoorgerechten 
  Tomatensoep ……………………………………………. €3,00 

Met gehaktballetjes (kan ook vegetarisch) 

Wrap met kaas ………………………………………. €4,00 
Sla, roomkaas, jong belegen en Parmezaanse kaas met dressing 



Hoofdgerechten 
Bij onze hoofdgerechten serveren wij gebakken aardappels en sla 

  Duo van zalm en Pangasiusfilet …………… €17,50 
  Met een remouladesaus 

  Tongfilet ‘’Picasso’’ …………………………………  €18,50 
Met warme vruchten en gember 

Gebakken ossenhaaspuntjes …………………  €18,00 
In een teriyakisaus 

Gevulde Portobello …………………………………… €16,50 
Grote kastanjechampignon gevuld met groenten, roomkaas en      
geitenkaas en honing 

Hoofdgerecht van het maandmenu ……. €12,50 

Kipgerechten 

Halve gekruide kip ………………………………… €12,50 

Gebakken Kippenlever …………………………. €15,50 
Met gebakken ui, champignons, tomaat en spekjes 

Kip piri piri ……………………………………………… €16,50 
Kipdijfilet met piri piri kruiden en piri piri saus 

  Kipdijrollade …………………………………………….€15,50 
Met een champignonroomsaus 



Schnitzelgerechten 
Standaard serveren wij de varkens schnitzels in 200 gram. 

         Schnitzel 100 gram     -€5,00 
         Schnitzel 200 gram      €0,00 

                          Schnitzel 300 gram     +€5,00 
                          Schnitzel 400 gram                    +€10,00 

Schnitzel naturel …………………………………… €12,50 
Met een schijfje citroen 

Champignonroomschnitzel ……………………. €14,00 
Met champignonroomsaus 

Peperroomschnitzel ………………………………. €14,00 
Met een peperroomsaus 

Zigeunerschnitzel …………………………………. €14,00 
Met een zigeunersaus 

Schnitzel Soesterkwartier ………………… €15,50   
Frikandel met ui 

Tiroler schnitzel …………………………………… €15,50 
Met gebakken champignons, ui en kaas 

Houthakkerschnitzel ……………………………  €15,50 
Met gebakken champignons, ui en spek 

Beierse schnitzel …………………………………… €15,50 
Met ham, kaas en ananas 

Weense schnitzel …………………………………… €15,50 
Met ham, kaas en een gebakken ei 



Salzburgerschnitzel ……………………………….€15,50 
Chili con carne 

Holsteinerschnitzel ………………………………. €15,50 
Met gebakken ei, ham en kappertjes 

Alpenschnitzel ………………………………………… €15,50 
Met tomaat, ui en kaas 

Edelweisschnitzel …………………………………  €15,50 
  Met satésaus en ananas 

Hollandse schnitzel ……………………………… €15,50 
Met erwtjes, wortels, gehakt, ui en aardappel  

Boerenschnitzel ……………………………………… €15,50 
Met ham, courgette, aubergine, paprika, ui, champignons en kaas 

  Schnitzel ‘’No Nonsense‘’ …………………… €15,50 
Met spek, gebakken ei en kruidenkaas 

Schnitzel Capra .…………………………………… €15,50 
Met Geitenkaas, spek en honing 

Extra topping …………………….…………………. €1,50 

Kipschnitzel ……………………………………………  €16,50 

Cordon bleu ……………………………………………. €16,50 
Gevuld met ham en kaas 

Visschnitzel ……………………………………………. €15,50 
Met een remouladesaus 

Vegetarische schnitzel ………………………. €15,50 
Met courgette, aubergine, wortel, ui, champignons en paprika 



Kindergerechten 

Friet met ………………………………………………… €5,50 
Frikandel, kroket, kipnuggets 
Friet met ………………………………………………… €7,50 
Zalm of schnitzel 

Bijgerechten 

Friet …………………………………………………………… €2,50 
Aardappels ………………………………………………… €2,50 
Aardappelkroketjes (8 stuks) ………………. €2,50 
Warme groenten ……………………………………… €2,50 
Fritesaus, curry of ketchup ………………….. €0,75 
Kaaskroketjes (4 stuks) …………………………. €3,75 

Nagerechten 



Dame Blanche ………………………………………… €4,75 
3 bollen vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom 

Dame Yellow …………………………………………… €5,75 
3 bollen vanille-ijs met advocaat en slagroom 

Chocolademousse …………………………………. €6,50 
3 quenelle mousse met slagroom 

Bavarois van de chef …………………………. €6,50 

Brownie …………………………………………………… €8,50 
met warme kersen en vanille-ijs 

Nagerecht van maandmenu ………………. €4,50 

Petit grande dessert …………………………  €9,50 

Koffie/thee …………………………………………… €3,75 
Met chocolaatjes 

Kinderijsje ……………………………………………  €3,50 
1,5 bol vanille-ijs met slagroom en versiering 

Afhalen 



U herkent het vast wel. Niets in huis, geen tijd of gewoon 
geen zin om te koken. Mogen wij het u gemakkelijk maken? 
Wij koken graag voor u! 

Bij het afhalen van onze gerechten krijgt u 10% korting 

Feesten en partijen 

Ook zijn er diverse mogelijkheden om uw feestje/uitje bij 
ons te vieren. Denk aan een verjaardag, kraamfeest, 
jubileum, familie-uitje, personeelsfeestje, 
afscheidsfeestje enz. enz. 

- Lunchbuffet 
- Koffietafel 
- High tea of high beer/wine 
- Diner Buffetvorm 
- 3 gangen diner aan tafel (ook andere mogelijkheden als wat 

er nu op de kaart staat) 
- Koffie, gebak met drankarrangementen en hapjes  

U kunt het restaurant afhuren, en dan zijn er ook andere 
openingstijden mogelijk. 


