
De Intermezzo menukrant      Week 4 Maandag t/m vrijdag 

Keuze brood bij verschillende gerechten 
U kunt keuze maken uit de volgende broodsoorten 

Boeren witbrood: tarwe brood met een knapperige 

korst, op steen gebakken 

Molenaars brood: bruin brood met lichte kruim, be-

strooid met zonnebloempitten 

Soep uit eigen keuken 
Veluwse Jachtsoep     € 1,75              

Welkom bij Brasserie Intermezzo 
In onze brasserie proberen wij een echte bedrijfs-

situatie te creëren. Onze studenten kunnen in deze 

situatie ervaren hoe gewerkt wordt in een    

horecabedrijf. 

De verschillende functies worden bezet door  

studenten. 

Zij doen hun uiterste best om alles goed te laten       

verlopen. 

Een verblijf waarin het u naar de zin wordt gemaakt 

staat voorop. 

Ook is het mogelijk om bij de  

Hesselbuks Coffee Corner verse broodjes, soep, koffie, 

thee en vruchtensappen af te halen. 

FF snacken 
*Portie zelfgemaakte steakhouse frites € 1,80 

Met mayonaise uit eigen keuken 

* Tosti kaas of ham/kaas           € 1,80 

2 sneetjes brood naar keuze 

*Tosti Caprese     € 3,00   

 2 sneetjes brood naar keuze,                         

basilicum pesto dun gesneden tomaat            

en gesmolten mozzarellakaas  

 

         

 

 

        

 

 

Flamkuchen zalm       € 2,90 

Flamkuchen geitenkaas      € 2,90 

Flamkuchen spek       € 2,90 

Eiergerechten 
Uitsmijters       € 3,70 

Twee sneetjes brood naar keuze met 2 gebakken eieren met 

 een keuze uit ham, kaas, of ham en kaas 

Wilt u de eidooier heel (rauw) geef dit even door aan de bediening 

Koude gerechten 

*Royale Chicken Salad      € 4,00              

Een frisse mesclun salade met gebakken kip,                                 

ananas, mango, tomaat, komkommer                                                        

en een zoet zure dressing.                                                          

Geserveerd met een Viking-broodje                             

*Carpaccio van gerookte ribeye    € 4,20            

Twee sneetjes brood naar keuze met carpaccio,                                          

crème fraiche, rucola, tomaatjes, croutons,                                

truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

BLT Clubsandwiches gegrilde kip       €4,50                                             

Twee sneetjes brood naar keuze met                                       

gemarineerde gegrilde kippendijen, icberg sla,                     

tomaat, rode uienringen, stricky-bacon, eierflensje                     

en fijne remouladesaus  

Brasserie Intermezzo                                                                
gerecht van de week 

Vitello tonato         € 4,50         

is een Piemontese schotel van koud, gesneden kalfsvlees 

bedekt met een romige, mayonaise-achtige saus die op 

smaak is gebracht met tonijn, ansjovis puree, kappertjes.  

 

 



Warme gerechten 
*Rundvlees kroket met brood         € 2,20  

1 sneetjes brood naar keuze met 1 rundvlees kroket en mosterd 

*Rundvlees kroketten met brood         € 3,70  

Twee sneetjes brood naar keuze met 2 rundvlees kroketten en mosterd 

*1 spies kipsaté              € 3,50               

Met zelf gemaakte steakhouse frites, satésaus, atjar ketimoen en kroepoek                             

*Classic hamburger                € 4,50                 

Gebakken reuze hamburger geserveerd op een witte sesambun,                                                      

ijsbergsla, gebakken ui, tomaat, augurk, stricky-bacon  en cheddarkaas 

*Singapore noedels           € 5,00                     

Gewokte biefstukreepjes, met udon noedels, paksoy, paprikareepjes,                                             

uienringen, peultjes, bimi groenten en sesamzaadjes                                                                              

op smaak gemaakt met lemon-grass woksaus.                                                                                         

Bij dit gerecht serveren wij kroepoek en gedroogde uitjes         

 

Koude dranken 
Coca cola (flesje)    € 1,40

Coca cola zero (flesje)   € 1,40 

7-up (flesje)    € 1,40 

Ice-tea (flesje)    € 1,40 

Ice-tea green (flesje)   € 1,40 

Sisi sinas (flesje)    € 1,40 

Rivella (glas)    € 1,40 

Radler citroen 0,0%   € 1,70 

Mineraal houdend water van de tap € 0,50 

Plat gekoeld mineraalwater fles 350cc 

Gekoeld mineraalwater koolzuur 350cc 

Vers vruchtensap
 

Verse jus d’ orange 400 ml ℮       € 3,00 

Warme dranken 
Koffie ook decafé    € 1,50 

Espresso      € 1,50 

Dubbele espresso    € 2,20 

Koffie verkeerd    € 1,80 

Cappuccino    € 1,80 

Espresso macchiato    € 1,80 

Latte macchiato     € 2,20 

Thee in verschillende variaties € 1,50 

Verse gemberthee   € 1,80 

Verse muntthee    € 1,80       

Potje thee     € 1,80        

Warme chocolademelk      € 2,00 

Verschillende toppings   € 0,10 

Caramelblokjes, mini spekjes 

Smaakje toevoegen: Caramel, € 0,25 

vanille of hazelnoot 

Slagroom     € 0,25 

Bier Veluwse Schavuyt (glas)  € 1,50 

Huiswijnen rood, wit (droog en zoet) rosé per glas  € 2,00 
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Milkshake: Keuze uit vanille,      € 2,50 

aardbeien, Chocolade en banaan  300 ml ℮


