
Down Town  21-04-2020 

Smakelijk eten 

Down Town Take-Away 
 

 Starters  

220 Carpaccio van Oesterzwammen   7,00 
 zongedroogde tomaat - salade - dressing   
221 Brood met smeersels     4,50 

 aioli - kruidenboter  
222 Rundercarpaccio van aberdeen angus     7,50 

 pijnboompitten - parmezaan -  truffel dragon mayonaise - rucola  
224 Visplateau     12,50 

 gerookte zalm - gerookte forel - gerookte makreel - gamba - slamix  
226 Down Town style Gamba’s     11,00 

 7 grote gamba’s - knoflook - chilisaus - bosui - bieslook   

 Soepen  

241 Bospaddenstoelen-truffelsoep  5,00 

 Bospaddenstoelen-truffeltapenade-room   

 Main Course  

250 Saté van kipfilet  - 200 gram  12,50 
 pindasaus - huisgemaakte atjar - kroepoek - gebakken uitjes - verse frieten  
251 Saté van varkenshaas - 200 gram 12,50 
 pindasaus - huisgemaakte atjar - kroepoek - gebakken uitjes - verse frieten   
252 XXL saté van kipfilet  - 300 gram 15,50 
 pindasaus - huisgemaakte atjar - kroepoek - gebakken uitjes - verse frieten   
253 XXL saté van varkenshaas - 300 gram 15,50 
 pindasaus - huisgemaakte atjar - kroepoek - gebakken uitjes - verse frieten   
256 Cheeseburger 12,50 

 italiaanse bol - Australian grain fed burger - cheddar - sla - tomaat - augurk - Home Made burgersaus - verse frieten  

257 Down Town burger 13,50 

 italiaanse bol - Australian grain fed burger - cheddar - bacon - sla - tomaat - augurk - Home Made burgersaus - verse frieten  

258 Mixed Grill BBQ  17,50 
 kipfilet - varkenshaas - spare rib - groente - verse frieten of  aardappelen uit de oven  
258 Down Town Mixed Grill BBQ  20,00 
 kipfilet - varkenshaas - spare rib – Australian Grain Fed burger - groente - verse frieten of  aardappelen uit de oven  
260 Kipfilet uit de Josper BBQ - 200 gram 13,50 
 groenten - verse frieten of  aardappelen uit de oven  
261 Kipfilet uit de Josper BBQ - 400 gram 16,50 
 groenten - verse frieten of  aardappelen uit de oven  
260 Kipschnitzel – 250 gram 13,50 
 groenten - verse frieten of  aardappelen uit de oven  
264 Gegrilde varkenshaas 15,50 
 groenten - verse frieten of  aardappelen uit de oven - pepersaus  
266 Spare ribs sweet & juicy – 2 halve 15,00 
 groenten - verse frieten of  aardappelen uit de oven   
267 Spare ribs sweet & juicy – 3 halve 18,50 
 groenten - verse frieten of aardappelen uit de oven  
270 Pasta vis 14,50 

 linguini - scampi - gerookte zalm - knoflookroom - bieslook - bosui  

272 Cannelloni - 3 stuks 12,50 

 geroosterde groenten - tomatensaus - parmazaan  

274 Zalmfilet      15,50 
 gegrilde zalmfilet - witte wijn saus - groenten - verse frieten of aardappelen uit de oven  
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 Main course - Vegan  

280 Vegan burger   12,50 
 vegan brioche - verse frieten - sla - tomaat - zoetzure rode ui – vegan saus   
288 Vegan saté (250 gram) zo lekker, die moet je geprobeerd hebben! 14,50 

 huisgemaakte atjar – knapperige cassave – veganaise – verse frieten  

 
 
Sauzen 

 
2,50 

 pepersaus  

 Kids  

200 Saté (100 gram) kroepoek - gebakken uitjes - appelmoes - mayonaise - verse frieten 7,50 

202 Kipnuggets (8 stuks)  appelmoes - mayonaise - barbecuesaus -  verse frieten 7,50 

204 Schatkistje 2,00 

 Desserts  

290 Ben & Jerry Icecream  verschillende smaken, vraag naar de soorten - 100 gram 3,00 

292 Home Made cheesecake     3,00 

294 Home Made appelcrumble taartje (kan thuis nog even in de oven, voor de beste smaakbeleving) 2,75 

296 Sinaasappel brownie 3,50 

298 Bananencake 3,00 

   

 
Drinks & Wine  

 Coca-cola (0,5 L) 2,00   
 Coca-cola zero (0,5 L) 2,00 
 Ice Tea (0,4 L) 2,00   
 Spa stil of bruisend  (0,5L) 2,00 
 Loyal Blue (zoete witte wijn) (0,7 L) 8,50 

 Savignon Blanc (droge witte wijn) (0,7 L) 8,50 

 Chardonnay (droge witte wijn) (0,7 L) 8,50 

 Pinot Grigio (droge witte wijn) (0,7 L) 8,50 

 Rosé (0,7 L) 8,50 

 Rode wijn (0,7 L) 8,50 
 Cava (0,7 L) 12,50 

 
 
Hoe het werkt             Wist u dat 
 
U kunt van donderdag tot en met zondag uw bestelling afhalen in onze 
Brasserie. 
Afhalen gaat op afspraak: donderdag t/m zondag van 16:00u tot 20:00u 
 
Bestellen doet u telefonisch 078-6132425. 
Dit kan dagelijks van: 
10:00u tot 16:00u als u dezelfde dag (donderdag t/m zondag) wilt afhalen. 
10:00u tot 20:00u als u de volgende dag of een andere dag/datum wilt 
afhalen. 
Wilt u bijvoorbeeld op maandag een bestelling voor vrijdag plaatsen, geen 
probleem. 

* u sommige gerechten ook koud kunt bestellen, om later op te warmen.  
* vol = vol, dus bestel op tijd. 
 
Heeft u een speciaal verzoek of een speciale wens? 
Mist u uw favoriete Down Town gerecht op onze Take-Away kaart?  
Meld het ons, wij houden wel van een uitdaging en willen u graag  -zeker 
in deze tijd-  graag extra culinair verwennen. 
 
Graag tot ziens! 
Team Brasserie Down Town 
Bleijenhoek 

	
www.downtowndordrecht.nl – www.facebook.com/downtownbrasserie - www.instagram.com/brasseriedowntown 

	

GRATIS FLES WIJN bij een bestelling vanaf 50 euro  


