
Maaltijdsalades 
Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer,  
tomaat, rode ui en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood. 
Keuze uit groot of klein.

Gebraden carpaccio 8 | 11
Pijnboompitten | Parmezaanse kaaskruim | spek | knoflookcroutons |  
balsamicostroop

Ossenhaaspunten 8 | 11
Champignons | ui | sesamzaadjes | teriyakisaus 

Kip piri-piri 7 | 10
Champignons | ui | paprika | piri-piridressing

 
Knoflookgamba’s	 	8	|	11
Kappertjes | rode ui | croutons | knoflookdressing

Gorgonzola	 7	|	10
Peer | pastinaak | croutons | balsamicostroop

Soepen

Chineese	tomatensoep	 6
Daikon | taugé

Aardappel-knoflooksoep	 6
Gefrituurde prei

Borrelkaart

Oma	Bob’s	bitterballen	(6	stuks)	 5

Minisnacks	(10	stuks)	 5

Kaasloempia’s	(6	stuks)	 6

Vlammetjes	(6	stuks)	 5

Butterfly	garnalen	(6	stuks)	 6
 
Mini	gehaktballetjes	(8	stuks)	 4

Yakitori	spiesjes	(6	stuks)	 5

Vegetarische	samosa’s	(6	stuks)	 4

Portie	worst	 4

Portie	jong	belegen	kaas	 4

Garni	de	Berg	 13
Bitterballen | minisnacks | kaas | worst

Oosterse	Bergmix 15
Mini loempia’s | kaasloempia’s | samosa’s | yakitori spiesjes

 

Lunchkaart



Boerenbollen
Boerenbollen (bruin of wit)

Broodje	van	de	week	 Dagprijs
Wisselend broodje

Gebraden carpaccio 10
Pijnboompitten | Parmezaanse kaaskruim | spek | balsamicostroop

Gezond	 8
Ham | kaas | ei | tomaat | komkommer | sla | mosterdmayonaise

Gerookte	zalm	 9
Kappertjes | rode ui | citroenmayonaise
 
Forelsalade 8
Zoetzure komkommer | bosui | daikonsalade

Gegrilde	groenten	 8
Cashewnoten | tomatenchutney

Eiergerechten
Uitsmijters of omeletten (bruin of wit brood)

Ham,	kaas	of	spek	 6,5

Ham	en	kaas	 7

Spek	en	kaas	 7

De	Berg	 8
Spek | ham | kaas | tomaat

Panini’s

Ham,	kaas	of	salami	 4

Ham	en	kaas	 4,5

Salami	en	kaas	 4,5

De	Berg	 5
Gorgonzola | peer | balsamicostroop

Sandwiches
Sandwiches (bruin of wit brood)

Clubsandwich vlees 10
Ham | kaas | kip | spek | ei | mosterdmayonaise

Clubsandwich vis 10
Zalm | forelsalade | ei | citroenmayonaise

Croque Monsieur 5
Ham | kaas | béchamelsaus 

12-uurtje 11
Runderkroket | pulled chicken | Chinese tomatensoep 

13-uurtje 11
Garnalenkroket | gerookte zalm | aardappel-knoflooksoep

Warme	lunch

Kipsaté	De	Berg	één	spies	 13	|	17
Atjar ketimoen | pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes | salade | friet of brood

Pistolet	pulled	chicken	 7
Daikonsalade | teriyakisaus

Clare	Valley	runderhamburger	 12
Gebakken uien | spek | Cheddarkaas | mosterdmayonaise

Garnalenkroketten	 8
Citroenmayonaise | salade | friet of brood

Runderkroketten	 8
Mosterd | salade | friet of brood

Surinaams	broodje	Babi	ketjap	 8
Cashewnoten | zoetzure komkommer | ketjapsaus



Wijnkaart
Witte Wijnen

 
Aberdeen Angus Chardonnay Glas 3,60 Fles 20
Argentinië – Mendoza – Chardonnay
Zuiver in de neus met aroma’s van banaan, appel en ananas. De wijn is vol 
van smaak en behoudt toch zijn frisheid en fruit.

Château des Eyssards Blanc Glas 4,20 Fles 22
Frankrijk – Vin de Pays d’Oc – Sauvignon Blanc/Semillion
Heldere strogele kleur. Frisse tonen van appeltjes, perzik en zelfs achterin 
wat banaan. De afdronk is door zijn zuurtjes in balans.

Louis Latour - Ardèche Chardonnay Glas 4,60 Fles 26
Frankrijk - Vin des Pays des Coteaux de l’Ardèche - Chardonnay
Houtgelagerde, prettige, volle en soepele witte wijn die sterk verwantschap 
vertoont met de bekende blanke Bourgognes. De geur doet denken aan rijpe 
citrusvruchten en honing. De afdronk is noot-amandelachtig en prettig droog.

Mezzacorona PG Pinot Grigio Riserva   Fles 23
Italië –Zuid Tirol –Trentino- Pinot Grigio 
Een goudgele kleur. Een complexe geur van rijp fruit (peer en witte perzik), 
kamille en hout. De smaak is kruidig, vol en rijp. De invloeden van het hout en 
het rijpe fruit zijn goed in balans. Een zeer complete wijn.

Philippe Sauger - Cheverney    Fles 25
Frankrijk – AOC Cheverny – Sauvignon Blanc/Chardonnay
De witte Cheverny dankt zijn aromatische geuren aan de Sauvignon  
Blanc-druif (80%). De Chardonnay-druif (20%) geeft hem zijn rondeur.

Bodegas Campillo - Rioja   Fles 27
Spanje – DOC Rioja –Viura/Chardonnay
Een delicate citroengele kleur met licht groene tinten. De neus is complex, 
bloemige noten met rijp fruitaroma’s. De smaak is zacht met een frisse zuur-
graad en een lange afdronk. Deze wijn is gefermenteerd op eikenhout.

Rosé

Turnstone Zinfandel Rosé  Glas 3,60  Fles 20
USA – Californië/Central Valley – Zinfandel
De smaak is vriendelijk en zacht, met tonen van rood fruit. In de afdronk een 
plezierig licht zoetje.

El Ariño Rosada Glas 3,60 Fles 20
Spanje – Somotano – Cabernet Sauvignon Temperanillo
De kleur is helder kersenrood. In de geur veel rood fruit tegen een kruidige 
achtergrond. Ook de smaak is bijzonder fris met wat boterachtige en lichte 
karamel tonen.

Château de Berne Rosé Glas 4,50 Fles 25
Frankrijk – AOC Côtes de Provence – Grenache Noir/Cinsault
De kleur is intrigerend licht met een neiging naar oranje. Men noemt dat ook wel 
‘Pelure d’oignon’ oftewel uienschillenkleur. De geur is vineus en zacht met tonen 
van rood fruit als aardbei en framboos. De smaak is vrij vol, mild en verfijnd.

Mousserend en Champagnes

La Gioioso Prosecco  Fles 20
Italië – Veneto – Prosecco
Aromatisch, wit fruit en wat citrus. Frisse stijl met lichte mousse. Bijzonder  
plezierig aperitief en ook geschikt bij wat lichtere gerechten.

www.brasserijdeberg.nl

Christian Bourmalt Hermance Cuvée  
Brut Champagne   Fles 60
Frankrijk – Avize – Pinot Noir/Chardonnay
De smaak van de Cuvee Hermance kan gedefinieerd worden als soepel en fris, 
met een romig bruisen van de mousse. Volle smaak met een lichte aanwezig-
heid van citroen geroosterd hout, geel fruit en noten.

Bollinger Special Cuvée Brut Champagne    Fles 80
Frankrijk – La Champagne – Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier
Helder, lichtgeel van kleur met een gouden kern. Een weelderige geur met 
complexe aroma’s, licht toast en onder grote hoeveelheid zuurstof gemaakt, 
wat kenmerkend is voor de stijl van Bollinger. Een karaktervolle Champagne 
met veel elegantie en reserve.

Rode Wijnen 

Rosario Cabernet Sauvignon  Glas 3,60 Fles 20
Chili – Central Valley – Cabernet Sauvignon
Rosario Cabernet Sauvignon is een donkerpaarse wijn met het aroma van de 
Cabernet Sauvignon druiven, bosbessen en kersen.

The Wolftrap  Glas 4,50 Fles 25
Zuid-Afrika – Franschhoek – Syrah/Mourvèdre/Viognier
Een prachtige geur van rood fruit, kruiden en koffietonen met een intense 
smaak van rijp fruit en kruidige tonen.

D. Vialard & E. Hosteins - Le Merlot  
de la Chapelle  Glas 4,20 Fles 22
Frankrijk – Vin de Pays de l’Hérault - Merlot
Deze wijn smaakt als zwarte kersen met een volle kruidige afdronk.

Louis Latour - Bourgogne Gamay    Fles 26
Frankrijk – AOC Bourgogne- Gamay/Pinot Noir
Deze Bourgogne dankt zijn frambozenrode kleur en zijn uiterst fruitige afdronk 
aan de meest edele Gamay-druiven uit het zuiden van de Bourgogne. Zijn 
delicate finesse dankt hij aan een kleine hoeveelheid Pinot Noir-druiven uit de 
Noord-Bourgogne.

Falasco Valpolicella Ripasso    Fles 27
Italië – Valpolicella/Veneto – Corvina/Rondinella
De geur is zeer karakteristiek met elementen van pruimen en rozijnen. 
De smaak is krachtig en complex met toch een zekere frisheid.

Châteauneuf du Pape Yann Mousset   Fles 38
Frankrijk – Rhône – Shiraz/Granache/Cinsault
Een bouquet dat aan viooltjes en rozemarijn doet denken. De smaak is krachtig 
en mond vullend met een karakteristiek kruidige afdronk.

Dessertwijnen

Silvano Garcia - Dulce Monastrell  Glas 5,50
Spanje – Jumila – Monastrell
De Dulce Monastrell heeft een intens heldere paarsrode kleur.  
Naast zijn getoaste aroma geurt hij heel fijn als krenten. Zijn smaak is zacht  
met complexe elementen van gerijpt fruit.

Chateau Lauvignac Sauternes     Glas 5,50
Frankrijk – Bordeaux - Sémillon/Sauvignon/Muscadelle  
Een schitterende goudgele kleur. De geur is intens en complex met o.a. 
aroma’s van perzik, honing en karamel. De smaak is mooi in balans waarin het 
fruitige karakter van de wijn weer terugkomt.

Dinerkaart



Hoofdgerechten

Kipsaté De Berg één of twee spiezen 13 | 17 
Atjar ketimoen | pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes | friet | salade 

Wokribs 16
Ui | paprika | champignons | friet | keuze uit piri-piri of ketjap-honing

Clare Valley runderhamburger 16
Gebakken ui | spek | Cheddarkaas | mosterdmayonaise | friet

Steak de Berg Dagprijs
Wisselende steak | friet | salade | keuze uit peper-, champignon-,  
rode wijn- of bearnaisesaus

Kalfswang en zwezerik 25
Hete bliksem | meiknol | spinazie | eigen jus

Saltimbocca van parelhoen 17
Gnocchi van spinazie | gegrilde groenten | tomatenchutney

Tournedos 23
Omwikkeld met spek | sous-vide gegaarde spitskool | Pommes Anna | 
bearnaisesaus 

Kabeljauwfilet 18
Kruidenkorst | pastinaak | aardappel-spinaziemuffin | saffraansaus 

Gegrilde zeewolffilet 20
Pompoen | wortel | courgette | doperwten| couscous | Ras el Hanoutsaus

Massaman curry 17
Mix van groenten | aardappel | cashewnoten | geroosterd naanbrood

Chef special 16
Vraag de keuken naar de mogelijkheden

Voorgerechten

Gebraden carpaccio 10
Pijnboompitten | Parmezaanse kaaskruim | spek | knoflookcroutons |  
balsamicostroop 

Steamed bun pulled chicken 8
Daikonsalade | lotusworel | teriyakisaus

Gerookt zalmtaartje 9
Forelmousse | gel van groene appel | kruidensalade | ponzuschuim

Gerookte palingragout 11
Krokant buikspek | hazelnoten | rucola

Sjalotten tarte tatin 9
Gorgonzola kaas | pastinaaksalade | steranijssaus

Brood met smeersels 5
Olijfolie | Fleur de sel boter | aioli van geroosterde paprika en basilicum

Chineese tomatensoep  6
Daikon | taugé

Aardappel-knoflooksoep  6
Gefrituurde prei

Kindermenu’s

Pannenkoek 8
Stroop | poedersuiker

Spareribs, frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks 9
Appelmoes | friet | salade | mayonaise

Alle kindermenu’s worden geserveerd met een kinderijsje na.

Kijk voor nog meer heerlijke gerechten op onze specialiteitenborden.  
Het is niet uitgesloten dat uw gerechten allergenen kunnen bevatten.

Maaltijdsalades

Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer,  
tomaat, rode ui en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood.

Gebraden carpaccio 14
Pijnboompitten | Parmezaanse kaaskruim | spek | knoflookcroutons |  
balsamicostroop

Ossenhaaspunten 15
Champignons | ui | sesamzaadjes | teriyakisaus

Kip piri-piri 13
Champignons | ui | paprika | piri-piridressing

Knoflookgamba’s 15
Kappertjes | rode ui | croutons | knoflookdressing

Gorgonzola 13
Peer | pastinaak | croutons | balsamicostroop

Desserts

Charlotte Russe 7
Gele room | peer | steranijssaus | yoghurtijs

Cheesecake 7
Bosvruchten | bodem van chocolate chip cookies | chocoladekrullen |  
karamelijs

Advocaat 6
Tuille van karamel | warme chocoladesaus | slagroom | vanille-ijs

Proeverij van desserts 8
Vijf zoetigheden op een bord

Kaasplank 11
Keuze uit vier verschillende kazen van de kaaswagen die aan tafel 
worden gesneden | dadel-vijgenbrood | perencompote

Kijk voor nog meer heerlijke gerechten op onze specialiteitenborden.  
Het is niet uitgesloten dat uw gerechten allergenen kunnen bevatten.
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