
menukaart



OVER 

BUUR



het onstaan
BUUR is ontstaan op initiatief van bewoners uit de wijk 
Brakkenstein. Het is een samenwerking tussen vijf 
horecaondernemers, een stichting en een hoop 
enthousiaste vrijwilligers uit de wijk en daarbuiten. 
Daardoor is BUUR een woonkamer, buurthuis en 
eetcafé ineen. Je kan bij ons terecht voor een drankje, 
lunch of diner, maar ook voor een feestje of activiteiten 
zoals een pubquiz of het Repair Café. 

ons eetcafe
Bij BUUR vinden we smaak belangrijk: lekker en 
bijzonder eten met een speciaal wijntje of biertje erbij. 
Eten en drinken moet niet alleen goed smaken, maar 
ook verantwoord zijn. Daarom staat ook duurzaamheid 
bij ons centraal. We werken bijvoorbeeld met ‘geredde 
groenten’. Dat zijn groenten die niet in de supermarkt 
liggen omdat ze een afwijkende vorm of een plekje 
hebben, maar die nog prima te eten zijn. Ook gebrui-
ken we zoveel mogelijk biologisch vlees, duurzaam 
gevangen vis en steekproducten.

Onze wijkplaats
BUUR is de wijkplaats van Brakkenstein. We organiseren 
activiteiten voor iedereen, binnen en buiten de wijk. 
Ook richten we ons met een aantal activiteiten op 
specifiekere doelgroepen. Op dit moment zijn dat 
ouderen uit de aangrenzende wooncomplexen en de 
rest van de buurt. Daarnaast hebben we enkele leer-
werkplekken en kunnen buurtbewoners bij ons terecht 
met eigen initiatieven. 

Onze woonkamer staat open voor iedereen. Dat geldt 
trouwens óók voor huisdieren. Onze kat Romi ligt 
bijvoorbeeld vaak te luieren in de zithoek. 



HET 

ETEN



belegen kaas • met/zonder achterham 
• curry 

tosti klassiek   

lunch

belegen kaas • feta • olijven • oregano • 
chilimayo

tosti mediterraan

3,50

5,50

aioli • vijgenchutney • kerstomaat • 
gerookte amandel

broodje oude kaas 6,50

rundvlees (bio) • zoetzure groenten • 
mosterdaioli

broodje kroket

zoetzure groenten •  mango • sesam-
krokant • chilimayo 

broodje gerookte makreel

7

8

witte asperge • gepocheerd ei • desem-
broodcroutons • optioneel: gedroogde 
ham  (+2)

salade asperge 11,50

12:00 - 16:00

peulvruchtensalade • feta • spinazie • 
hummus • yoghurtdip 

libanese wrap 6,50
tabouleh • geroosterde broccoli • chimi-
churri • gerookte amandel 

salade groenten 11,50

wisselend  • vegetarisch • zie krijtbord 
soep van de dag 4,50



borrelHapjes 12:00 - 21:00

gedroogd worstje (bio) • gerijpte 
streekkaas • brood met huisgemaakte 
dips • gemarineerde olijven • 
ingemaakte groenten

borrelplankje

met grove mosterd
gerijpte streekkaas

gedroogd worstje

12

5

5
6 stuks • biologisch • grove mosterd
rundvleesbitterballen 5,50

5 stuks •  rode bietenragoût • chilimayo
bieterballen 6,50

 

carignolaolijven • kalamataolijven • 
gemarineerd 

gemarineerde olijven 4

wisselend • regionaal • met vijgen-
chutney

desembrood • twee huisgemaakte dips 
brood & dips 5,50



 

diner 17:00 - 21:00

Onze koks staan nooit stil en daarom is onze kaart vaak in verandering. We 
werken graag met wisselende producten, waardoor onze menukaart flexibel 
is. Zo kunnen we ook beter inspelen op het seizoen en de geredde groenten 
die we krijgen. Daarom hebben we een losse dinerkaart die de 
bediening graag langsbrengt.

aanschuiftafel 17:30

Met onze aanschuiftafel brengen we mensen van verschillende leeftijden en 
achtergronden samen. Dit doen we door dinsdag tot en met vrijdag om 17:30 
een lekkere en gezonde maaltijd voor maar 6,50 te serveren. Let wel op, want 
het eten wordt om 17:30 geserveerd, dus wees op tijd! Laat voor 14:00 ‘s mid-
dags weten of je mee wil eten, dan kan de kok er rekening mee houden dat je 
aanschuift. Vraag de bediening naar het menu of kijk op de menukaart bij de 
bar. 

verantwoord eten en drinken

Per jaar gooit iedere inwoner van Nederland ongeveer 40 kilo voedsel weg. 
Door te werken met een flexibele kaart kunnen we beter gebruik maken van 
de geredde groenten die we aangeleverd krijgen. Het is namelijk elke dag 
een verrassing welke groenten we krijgen. Ook maken we zoveel mogelijk 
gebruik van (biologische) streekproducten, lokaal geteelde groenten of bier-
tjes van regionale brouwerijen. Zo houden we onze kaart verrassend en ver-
antwoord.



DRANKJES



WARM

banaan • karamel • pinda • chocolade-
krullen

banoffee pie 4

biologisch •  gebakken door brood op 
de plank • slagroom (+ 0,50)

appeltaart 3,50

koffie • vanille-ijs • borreltje kahlua
cafe buur

chocoladeganache • gebrande noten • 
marshmellow

ROCKY ROAD

5,50

2,50

zoet

Al onze koffie en thee is fairtrade en biologisch. De thee komt van theehuis 
Bloesem en de koffiebonen van kwoffiebranderij Coffyn. Coffyn doneert daar-
naast ook koffiebonen die niet helemaal aan de standaard voldoen, maar nog 
steeds voor lekkere koffie zorgen. Die gebruiken we voor onze betaalbare 
filterkoffie. Zo is er voor ieder wat wils! 

espresso enkel 2

espresso dubbel 3

cafe americano 2

koffie verkeerd 2,50

cappuccino 2,50

latte macchiato 2,75

speciale koffies 5,50

irish • mexican • spanish • italian • french

filterkoffie 1

thee 2,25

verse muntthee 2,75

verse gemberthee 2,75

warme choco 2,75

warme melk 2

supplementen

sojamelk •  decafé • slagroom (+ 0,50)   

vanille-ijs • karamel • chocoladekrullen • 
pinda • slagroom

vanille-ijsje 3,50

vanille-ijsje met 1 bolletje 
kinderijsje 2,50



FRIS

sap & huisgemaakt

chaufontaine rood 2,20

chaufontaine rood 0,75l 4,20

coca cola 2,30 

cola light 2,30

sprite 2,30

fanta orange 2,30

fanta cassis 2,30

rivella light 2,50

fristi 2,30

chocomel 2,30

melk 1,80

finley tonic 2,40

finley bitter lemon 2,40

duurzaam strorietje

fuze tea lemon 2,50

0,05

verse jus d'orange

lokaal & biologisch sap

appel • peer • appel-bosbes • appel- 
aardbei

finley ginger ale 2,50

ijsthee 3,50

7

limonade 3

6

huisgemaakt • citrus of 
cranberry

huisgemaakt • citrus of 
cranberry

glas 

liter

glas

liter

kinderlimonade 1,50

fuze tea green 2,50

tomatensap



bier, wijn en 

gedestilleerd
3,50

7

3

6



tapbier wisselbier

wit & weizen

amber & donker

steenbrugge 0,25l

tarwebier •  gruut •  5%

Onze tapbieren vind je op het 
krijtbord. Ze wisselen namelijk per 
seizoen. Neem een kijkje of vraag de 
bediening naar extra uitleg!

Naast een wisseltap met een lokaal 
biertje, hebben we ook een 
wisselende selectie aan flesbieren 
van kleine brouwerijen. Ook die 
staan op het krijtbord. Vaak zijn ze 
maar beperkt beschikbaar, dus wees 
er snel bij!

ayinger 0,5l 

tarwebier • ongefilterd •  5,5%

texels skuumkoppe 0,3l 

tarwebier • amber •  karamel •  6%

bier

3,25

5,50

4,25

dubbel •  karamel •  lichtbitter • 5%

ROCHEFORT 8 0,33L

trappist • toffee • chocolade • 9,2%

la trappe quadrupel 0,33l

quadrupel • hoge gisting • 10%

anchor brewing 0,36l

porter • gebrande mout • lichtzoet • 5%

STEENBRUGGE 0,33L 4,85

5,50

4,80

5,50

amber • moutig • 5,4%
palm speciale 0,25L 3,50

blond & tripel

blond •  hoge gisting • zachtbitter •  5%

cornet oaked 0,33l

zwaar blond •  eikenhout •  8%

duvel 0,33l 

zwaar blond • hopkruidig • 8,5%

karmeliet 0,33l 

tripel •  gebalanceerd • 8,4%

brugse zot 0,33l 4,80

4,75

4,80

4,90



fruitbier & overig

ipa & saison

alcoholarm

oersoep hopfather 0.33l

session ipa • tropisch •  zachtbitter •  5%

oersoep sgt pepper 0,33l

saison • kruidig • mandarijn • 7%

't ij ipa 0,33l

ipa • bloemig • grapefruit • bitter • 7%

5,50

5,50

5,25

rose max 0,25l

rood fruit • zoet • lichtzuur • fris • 4,5%

uwe cider 0,33l

appel • fris • zoetzuur • troebel • 5%

dab 0,33l

dortmunder • pils • hopbitter • 4,8%

4,50

3

3,80

jever fun 0,33l

pils • hopbitter • droge afdronk • 0,5%

bavaria wit 0,3l

witbier • fris • 0%

bavaria radler 0,3l

citroen • lichtzoet • 0%

2,75

3,25

2,75



wijn

wit

ficada peninsula de setubal 
portugees • blend • frisdroog • aromatisch • citrus 

le jade pays doc  
frans • chardonnay • fruitig • vol • rond • houtrijping

tenuta de angelis offida bio  
italiaans • pecorino • geel fruit • complex •  mineralig

domaine des gassagnoles moelleux  
frans • gros manseng • halfzoet • rijp fruit • fris

rose

rood

glas karaf fles

3,50 11,25 16,50

4,20 13,50 19,50

4,80 16,00 22,50

3,50 11,25 16,50

ficada peninsula de setubal   

portugees • blend • fruitig • droog • soepel

cava brut rose
spaans • trepat • zachtdroog • rood fruit • lichte mousse

3,50 11,25 16,50

22

ficada peninsula de setubal 
portugees • blend • soepel • rood fruit 

finca ayles carinera demba  
spaans • garnacha • vol • rond • eikenhout

tenuta de angelis piceno bio 
italiaans • sangiovese & montepulciano • kruidig • krachtig
 • gekonfijt fruit • eikenhout

3,50 11,25 16,50

4,20 13,50 19,50

4,80 16 22,50

Onze wijnen komen van wijnhandel Arentz. Naast onze vaste wijnen hebben 
we ook een wijn van de maand. De bediening vertelt je hier graag meer over.



zuidwijnen & vermouth

martini bianco 3,50

osborne sherry medium 3,50

kopke port (ruby, tawny, white) 3,50

barbidillo pedro ximinez 5,25

likeuren

grand marnier 4

isolabella sambuca 3,75

baileys 3,50

kahlua 3,50

tia maria 3,50

disaronno amaretto 3,50

licor 43 3,50

gedistilleerd

ketel 1 jonge jenever 3

havana club witte rum 4

skyy vodka 4

gordons gin 4

menard cognac 5,80

whisk(e)y

jameson (blended), ierland 4

jura (single malt), schotland 4,75

vraag de bediening naar de ruime selectie bijzondere whisk(e)ys! (7,50)



ONZE groeps-

arrangementen



ONZE groeps-

arrangementen

arrangementen vanaf 10 personen
Wil je graag bij BUUR lunchen, borrelen of dineren met een groep van 10 tot 
50 personen? Dan bieden we verschillende arrangementen aan. Een overzicht 
vind je hieronder. Zie je het toch nét iets anders voor je dan hieronder 
beschreven staat, heb je speciale dieetwensen of wil je met meer mensen 
komen? Neem dan contact met ons op, want we komen er graag samen uit!

soep van de dag (vega) • selectie van belegde broodjes van de menukaart
soep en broodjes

lunch

twee soorten versgebakken brood • hartig en zoet beleg • twee salades van 
onze menukaart • diverse zoetigheden

luxe lunch

10,50 p.p.

17,50 p.p.

voor bij de lunch •  filterkoffie • thee • jus d’orange • melk
koffie, thee & sap eerste uur 5,50, daarna 3,50 per uur

12:00 - 16:00

voor bij de lunch • warme dranken (cappuccino, latte, verse muntthee etc.) • 
verse jus d’orange • melk • biologische sappen en frisdranken

luxe koffie, thee & sap eerste uur 7,50, daarna 5,50 per uur

dranken

voor borrel, diner of lunch • warme dranken • basisfrisdranken* • pils • 
alcoholvrije bieren • portugese wijnen

warm, fris & borrel eerste uur 8,25, daarna 6 per uur

voor borrel, diner of lunch • warme dranken • alle frisdranken • tapbieren en 
alcoholvrije bieren • portugese, spaanse en franse wijnen 

luxe warm, fris & borrel eerste uur 9,75, daarna 7,50 per uur

Bij lekker eten hoort ook een drankje. Daarom hebben we diverse arrange-
menten voor bij lunch, diner of borrel. Heb je andere wensen? Neem dan con-
tact met ons op. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om à la carte te bestellen.

*cola, cola light, chaudfontaine rood, appelsap, jus d’orange & fuze tea



diner 17:00 - 21:00

voorgerechten en salades • groentegerecht • vlees of visgerecht met frietjes
+ dranken basis  14 p.p.
+ dranken luxe  17 p.p. 

koud & warm (2 uur)

voorgerechten en salades • groentegerecht • vlees of visgerecht met frietjes
• dessertproeverij 
+ dranken basis  16,50 p.p.
+ dranken luxe  20 p.p. 

koud, warm & dessert (2,5 uur)

19,50 p.p.

24,50 p.p.

Het diner voor groepen serveren we in rondes, zodat je de hele avond lekker 
kan eten en verschillende dingen kan proeven. Je kan kiezen tussen twee, drie 
en vier gangen. Zo bepaal je zelf hoe uitgebreid je wil tafelen! De gerechten 
zijn geïnspireerd op onze dinerkaart. Je kiest vooraf of er vlees of vis ge-
serveerd wordt als hoofdgerecht. Uiteraard is er een alternatief voor de 
vegetariërs. We hebben bijpassende drankarrangementen (zie de vorige 
pagina), maar je kan de drankjes ook à la carte bestellen. Heb je speciale dieet-
wensen of allergieën? Laat het ons bij het reserveren weten, dan houden we er 
rekening mee.

borrelbordje met koude hapjes • voorgerechten en salades • groentegerecht • 
vlees of visgerecht met frietjes • dessertproeverij 
+ dranken basis  19,75 p.p.
+ dranken luxe  23,50 p.p. 

borrel, koud, warm & dessert (3 uur) 27,50 p.p.



10:00 - 23:00

luxe borrelplankje 

bijvoorbeeld bieterballen • rundvleesbitterballen (bio)
warme borrelhapjes

3 p.p.

1,25 p.p. per ronde

Iets te vieren? Voor een borrel of feest kan je terecht bij BUUR. Exclusief af-
huren is verband met ons maatschappelijke karakter niet mogelijk. Daarom 
hebben we een gedeelte van BUUR zo ingericht dat we groepen goed kun-
nen ontvangen. We denken graag mee over de inrichting van je verjaardag, 
promotieborrel of pensioenfeestje. Neem gerust contact met ons op zodat 
we kunnen overleggen over alle mogelijkheden!

huisgemaakte banoffee pie    
appeltaart van brood op de plank  
rocky road chocolade    
Bij afname van een hele taart (12 porties) krijg je 25% korting.

Wil je graag een eigen taart meenemen of heb je specifieke wensen zoals een 
bruidstaart of eentje van je favoriete bakker? Dat kan ook. Wij bestellen de 
taart en regelen vorkjes en bordjes. Je betaalt 0,75 per persoon aan service-
kosten.

gebak en zoetigheid

gerijpte streekkaas • gedroogd worstje (bio) • gemarineerde olijven
borrelplankje 2,50 p.p.

gedroogd worstje (bio) • gerijpte streekkaas • brood met huis-
gemaakte dips • gemarineerde olijven • ingemaakte groenten

borrels en feesten

fles cava (7 glazen)   
fles prosecco (7 glazen)   

welkomstdrankje

22
20 

4
3,50
2,50



Openingstijden
Adres

Website
Contact

Wi-Fi

Di t/m vr 10:00 - 22:00, za & zo 11:00 - 22:00
Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen
www.buurbrakkenstein.nl
info@buurbrakkenstein.nl | 024-66346
BUUR Guest 2.4 | wachtwoord: wachtwoord


