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WELKOM BIJ ANVERS
DÈ BELGISCHE BRASSERIE VAN TILBURG EN OMSTREKEN.

Wij maken per tafel één gezamelijke rekening.
Apart afrekenen is helaas niet mogelijk.

————————————————————
Per table you will receive one bill. 

Unfortunately, seperate payment is not possible.

    WINTER SPECIALS
   BIJ DE KOFFIE
   APFELSTRÜDEL (met vanille roomijs + 2.00) 
  vanillesaus | slagroom | poedersuiker                                                                         5.50

  DRINKS
   TILBURGSE KOFFIE koffie | Schrobbelèr | slagroom                                         7.00

   TOTE TANTE warme chocomel | bruine rum | slagroom                                        6.60

   CHOCO BAILEY’S warme chocomel | Bailey’s | slagroom                                   6.60

   GLÜHWEIN warme rode wijn | kaneelstokje | sinaasappel                                    4.25
  
  FOOD
   ERWTENSOEP 
  goed gevuld | roggebrood | katenspek | mosterd                                                       8.00

   BROODJE BRATWURST ‘uit de Josper’ (tot 16.00u te bestellen)  
  pistolet | grillworst | gebakken uien | Anvers-saus | mosterd                                    8.50

OOK ZO’N FAN VAN ONZE ANVERS-SAUS ?
wij verkopen deze per 50 cl. voor 5.75

lekker bij je tosti, BBQ, gourmet, chips ……eigenlijk bij alles!

IETS TE VIEREN?
Kijk voor de mogelijkheden op de laatste pagina van dit boekje.
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LUNCHKAART
Van 11.00 uur tot 16.00 uur te bestellen

BOTERHAMMEN
keuze uit wit of bruin

12-UURTJE VIS (3 boterhammen) 15.25
tomatensoepje | gerookte zalm | belegen kaas & gebakken ei | garnalen kroket |
limoenmayo                                                                                                                                         

12-UURTJE VLEES (3 boterhammen) 14.25
tomatensoepje | achterham & huzarensalade | rundvlees kroket | 
belegen kaas & gebakken ei | mosterd                                                                            

12-UURTJE VEGETARISCH (3 boterhammen) 14.25
tomatensoepje | belegen kaas & gebakken ei | geitenkaas | 
oesterzwam kroket | mosterdmayo                                                                                   

ZALM & KRAB SANDWICH (3 boterhammen)                                                 13.50
gerookte zalm | surimi-krabsalade | kruiden roomkaas | tomaat | bieslook |
uitje | kappertjes | mosterd-dillesaus

BELGISCHE GARNALEN KROKETJES (2 boterhammen)                               12.75
2 garnalen kroketten | limoenmayo                                                                                  

CLUBSANDWICH (3 boterhammen)                                                                 12.75
geroosterd brood | gerookte kip | kruiden roomkaas | belegen kaas |
tomaat | sla | spek | gebakken ei | chips | Anvers-saus                                               

KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR (2 boterhammen)                       9.50
2 rundvlees kroketten | mosterd                                                                                       

OESTERZWAM KROKETTEN (2 boterhammen)                                          9.50
2 oesterzwam kroketten van de Zuiderzwam Tilburg | mosterdmayo                                            

KINDERBOTERHAM (1 boterham)
kroket 4.00 |        oesterzwam kroket 4.00 | gebakken ei 3.50 | chocovlokken 2.50 | 
jam 2.50 | ham 2.50 | kaas 2.50

UITSMIJTERS
                                                                                                                                                             
UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS                                                                    9.75
2 boterhammen | 3 eieren | achterham | belegen kaas                                                               

UITSMIJTER SPEK (met kaas + 1.50)                                                                         10.25
2 boterhammen | 3 eieren | gebakken spek
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DINERKAART
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

VOORGERECHTEN
GEROOKTE NOORSE ZALM                                                                                         11.75
ui | kappertjes | baby leaf | mosterd-dille saus                                                                              

RUNDERCARPACCIO                                                                                                        11.75
truffeldressing | geraspte oude kaas | zongedroogde tomaat | pittenmix | rucola

BELGISCHE GARNALEN KROKETTEN                                                                   11.50
2 garnalen kroketten limoenmayo | gefrituurde peterselie | toast

GAMBA’S IN LOOKSAUS                                                                                                11.25
gebakken gepelde gamba’s | lichtpittige knoflooksaus

STEAK TARTAAR (rauw)                                                                                                10.75
fijngesneden rundvlees | augurk | sjalotje | lente-ui | tartaarsaus | eierdooier | toast

FRANSE UIENSOEP brood | geraspte kaas | gegratineerd                                           7.25

ROMIGE BOSPADDENSTOELENSOEP broodje                                                   7.00

BOMMA’S TOMATENSOEP                                                      6.25
rundergehaktballetjes | broodje | (      zonder balletjes)

VLOERBROOD MET SMEERSEL                                                                                  6.75
houmous | of kruidenboter | of aioli

SMEERSELS LOS                                                                                                                 1.75
houmous | of kruidenboter | of aioli
                                                                                                                                                             

SALADES
OOSTERSE SALADE                                                                                     20.75
biefstukpuntjes | ui | champignons | lichtpikante sojasaus | sesamzaadjes |
zongedroogde tomaat | kruidenkaas | pittenmix | crouton                                                       

GAMBA SALADE MET GEROOKTE ZALM 20.75
gebakken gepelde gamba’s | gerookte zalm | groene asperges | wakame |
furikake | gekookt eitje | tomaat | pesto-tomaatdressing                                          

SALADE GEITENKAAS (met spek + 1.50)                                             18.75
gebakken geitenkaas | geroosterde paprika | walnoten |
druiven | frambozendressing | crouton
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DINERKAART
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

VLEES - VIS - VEGETARISCH
MIXED GRILL  JOSPER 25.50
spare rib | hamburger | kipfilet | biefstuk | BBQ worstje | 
gemengde salade | Anvers-saus | rustieke friet

BROCHETTE  JOSPER 21.75
biefstuk spies | seizoensgroenten | rustieke friet

PRUTTELPOTJE VAN HET RUND 21.75
andijvie stamppot | spruitjes

IERSE STEAK (180 gr.) optie surf & turf (+ 3 gamba’s 5.50) JOSPER 21.75
Ierse biefstuk | geroosterde groenten | rustieke friet

POTJE SPARE RIBS (Oosters recept van Oma Elly)                                                       21.75
lichtpittige smoor ribbekes | saladegarnituur | rustieke friet | Anvers-saus

SMOKEY BBQ RIBS  JOSPER                                                                                       21.75
afgelakt met smokey BBQ marinade | saladegarnituur | rustieke friet | Anvers-saus

HOT & SPICY RIBS  JOSPER                                                                                        21.75
afgelakt met een pittige marinade | saladegarnituur | rustieke friet | Anvers-saus         

GAMBA’S MET NOEDELS  JOSPER                                                             21.25
gegrilde gamba’s (gepeld) | lichtpittige knoflooksaus | gegrilde groenten                         

ZALMFILET  JOSPER 21.00
op de huid gebakken | witte wijnsaus | rustieke friet | geroosterde groenten

BIEFSTUKPUNTJES 21.00
champignons | ui | paprika | stroganoffsaus | rustieke friet

STEAK TARTAAR (rauw) 20.50
fijngesneden rundvlees | augurk | sjalotje | lente-ui | tartaarsaus |
eierdooier | gemengde salade | rustieke friet

VISSTOOFPOTJE 20.25
witvis - zalm - gamba | witte wijnsaus | geroosterde groenten | rustieke friet

VEGAN BURGER  JOSPER 19.50
100% plantaardige burger van tarwe, oesterzwam, rode bieten 
en Oosterse kruiden (gehaktstructuur) I burger bun | tomaat | zoete ui | sla |
cheddar kaas | salade garnituur | rustieke friet | tomaten ketchup

SATÉ BALI BALI 19.00
4 stokjes kipsaté | satésaus | zoetzure rauwkost | cassave kroepoek | rustieke friet

= een elegante combinatie tussen grill en oven op houtskool. Unieke smaakbeleving!
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DINERKAART
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

VLEES - VIS - VEGETARISCH (vervolg)

THAISE CURRY 18.50
gele groentecurry| basmati rijst | casave kroepoek

ANVERS BURGER JOSPER 17.50
100% runderburger | burger bun | bacon | tomaat | zoete ui | sla | 
cheddar kaas | salade garnituur | rustieke friet | Anvers-saus                                      

EXTRA’S
WARME SAUZEN
lichtpittige knoflooksaus      3.25                
pepersaus                             2.75                
stroganoff saus                     2.75                
satésaus                               2.75              

KINDERKAART (tot 12 jaar)

VOORGERECHTJE
TOMATENSOEP met balletjes 4.75

HOOFDGERECHTJES
met friet | appelmoes | mayonaise

JUNIOR SPARE RIBS met Anvers-saus 8.50

BROODJE HAMBURGER met Anvers-saus 8.50

KIDS SATÉ met satésaus en kroepoek 8.00

KIPNUGGETS 6.25

KROKET 6.25

FRIKADELLETJES 6.25

OESTERZWAM KROKET 6.25

NAGERECHTJE
KINDERIJSJE vanille roomijs met slagroom en spekjes 4.50

VIND JIJ HET LEUK OM TE KLEUREN OF TE TEKENEN?
VRAAG DAN AAN EEN VAN DE MEISJES OF JONGENS IN DE
BEDIENING EEN KLEURPLAAT

SIDES
rustieke friet 3.75
geroosterde groenten 3.50
gemengde salade 3.00
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BITES EN SNACKS
ONZE FAMEUZE TOSTI
TOSTI KAAS OF HAM & KAAS met Anvers-saus 4.50

KOUDE HAPJES
ANVERS BORRELPLANK 15.75
fuet | jong belegen kaas | serranoham | bitterballen | gemarineerde olijven |
Amsterdams uitje | augurk | mosterd

FUET Spaanse droge worst 7.25

PORTIE JONG BELEGEN KAAS mosterd 6.25

GEMARINEERDE OLIJVEN 4.00

GEMENGDE NOOTJES van Luc’s Notenbar (bekend van de markt) 1.50

WARME HAPJES
CAMEMBERT UIT DE OVEN om te dippen | dipstokjes | brood                         10.00 

NACHO ANVERS cheddar | salsa | zure room | guacamole | bosuitje                    9.50 

AMBACHTELIJKE RUNDVLEES BITTERBALLEN 8 stuks | mosterd 8.00

OESTERZWAM BITTERBALLEN 6 stuks | mosterdmayo 8.00
van de oesterzwammen van Zuiderzwam Tilburg

NACHO CRISPY CHEESE BITES 8 stuks | sweet chilisaus 8.00

LOEMPIAATJES 8 stuks | sweet chilisaus 7.00

KIP NUGGETS 8 stuks | Anvers-saus 7.00

GEMENGDE WARME HAPJES 10 stuks | mayonaise 7.00

PORTIE RUSTIEKE FRIET mayonaise 3.75

EEN ALLERGIE OF DIEETWENSEN? MELD HET ONS
Onze gerechten worden bereid in een ruimte waar gewerkt wordt met gluten, sesam, noten
en pinda’s. Schriftelijke informatie over de in onze gerechten aanwezige allergenen kun je
opvragen bij het personeel. Wanneer je dieetwensen hebt houden wij hier graag rekening mee.

TM
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