
9,95

4,85

6,15

5,40

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

6,95

1,65

1,95

0,50

21,50 

p.p.

MR. BROWN BREAKFAST

LE PETIT DÉJEUNER

BRUSSELSE WAFEL

TOASTED SANDWICHES

MR. BROWNIE

HAM & KAAS 

PULLED CHICKEN

GEITENKAAS

SPICY BEEF 

MOZZARELLA 

BRIE

DIVERSEN

BELEGD BROODJE

CROISSANT

WORSTENBROODJE

SAUSJE ERBIJ?

HIGH TEA

(vanaf 2 personen,

graag 24 uur van 

tevoren reserveren**) 

croissant, snee brood, kaas, jam, roomboter, 

gekookt ei, Hagelswag, verse jus, koffie/

cappuccino/latte (s) of thee

met keuze uit verschillende toppings

met héle lekkere kaas van de kaasboer

ham en natuurgerijpte, jonge kaas

malse kip, kaas en een mildpittig sausje

Heezer geitenkaas met perzikchutney

gekruid gehakt, ui, sambal en oude kaas

met pesto en bruschetta-salsa

parmaham, truffelhoning en walnoot

royaal belegd, wisselend assortiment 

naturel, met kaas of met ham/kaas

Brabantse specialiteit, must-try!

keuze uit: BBQ-saus, ketchup, 

mosterd-dillesaus, chili- of 

truffelmayonaise

mini toasted sandwiches, mini 

quiches, onweerstaanbare zoete guilty 

pleasures van Mrs. Brown, en 

onbeperkt losse thee.

F O O D

Broodjes, toasted sandwiches en gebak van de 
(lokale) bakker, en ingrediënten uit de streek.

v.a.

v.a.

*stuur een e-mail naar info@mrbrown.nl of bel 040-8200063

G R A A G  A A N  D E  B A L I E  B E S T E L L E N

APPELPOTJE

TRIPLE CHOCOLATE CAKE

OREO SALTED CARAMEL

MINI CHEESECAKE

CARROT CAKE

SEIZOENSTAARTJE 

COOKIES, MERINGUES & 

MUFFINS

BROWNIES

MR. BROWNIE

MRS. BLONDIE

UNCLE PEANUT

MR. BEAN

AUNTIE OREO

MISS LEMON

BROWNIE DUTCH

GRANNY CARAMEL

BROWNIE JR.

MR. X

MR. BROWNIE BOX

homemade apple pie in een potje

taart van verschillende lagen chocolade

deze taart moet je gewoon proeven :)

framboos-, karamel- of snickervariant

met een topping van zoete roomkaas

aardbei- of kersentaartje

diverse soorten                                vanaf

pure chocolade en ganache

witte chocolade en rozenganache

met pindakaas

met de smaak van espresso

pure chocolade, witte chocolade en oreo

blondie van tijm en citroen

melkchocolade, kaneel en stroopwafel

met sticky caramel en pistachenootjes

rocky road brownie met marshmallows

wisselende brownie, laat je verrassen!

een box met 6 brownies naar keuze

3,30

4,10

4,10

3,25

4,10

4,10

2,00

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

14,95

Ooh-lá-lá! Laat je verleiden door deze 
ambachtelijke guilty pleasures!

 
LET WEL: het assortiment wisselt dagelijks. 


