Welkom bij VENSTERS’
All-day restaurant en bar met weids uitzicht en foodbar vibes.
Heerlijke bites, zorgvuldig bereid. Wereldse gerechten met
een duurzaam karakter.
Vensters’ biedt een verrassend menu met eerlijke producten.
Van kleurrijke Cubano’s tot no waste kliekjessoep en plant-based
burgers. Maar ook lokale taarten en uitstekende koffie, wijnen
en speciaalbier.

WERELDSE GERECHTEN | DUURZAME PRODUCTEN | STREETFOOD STYLE

Vensters’ doet niet aan reserveringen.
We zijn iedere dag geopend. Voor iedereen.
#vensters #allday #lunch #borrel #diner #streetfood
#duurzaam #circulair

@venstersbreda

Vensters’
films gezien?
Scan de QR-code

dagelijks geopend | 11:00 - 01:00 | Venstersbreda.nl
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12:00 tot 16:00

NOT SO FLATBREAD			
flatbread | geroosterde groenten | tomatenchutney | zeewier

10,00

CUBANO			
cubano | oude kaas | Pasham | mosterdcrème | homemade
zuurkool Mojo Style | gepekelde komkommer | no waste friet

7,50

PUNTJE VEGA KROKET 			
puntbroodje | twee veggie kroketten | krotenmosterd | tafelzuren

7,00

STOOMBROODJE			
bao bun | krokante seitan | gepekelde komkommer
suikersla | BBQ-saus | sojaboontjes | rode peper

VEGGIE ROAST 			
diverse warme, geroosterde & gepofte groenten
knoflook - rozemarijn flatbread | dips | gebrande notenmix

14,00

KAPSALON 			
Kemperhoen | knoflooksaus | pittige sriracha chilisaus
ijsbergsla | dille | kaas | no waste friet

11,00

VEGAN PLANT-BASED BURGER		
broodje | burger | cheddar | pickels | sla
BBQ-saus | no waste friet

11,50

NORTHSEA FISH & CHIPS			
Lekkerbekje | no waste friet | citroen mayo | azijn | peterselie

10,00

DESSERTS
ETON MESS MIXUP			
amarena kersen | room | meringue

3,50

TIRAMISOGOOD			
mascarpone | lange vingers | koffie | marsala

3,50

10,00

SALADE FEEL THE BEET			
verschillende soorten gepofte biet | zachte geitenkaas
granen | wildpluk kruiden | bloemenhoning

9,00

KLIEKJESSOEP & WORSTENBROOD 		
no waste soep | Brabants worstenbrood

7,00
17:00 tot 21:00

CAKES & PIES

Appelkruimeltaart			
Worteltaart			
Vegan mango-vanille taart			
Slagroom			
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3,00
3,50
4,00
0,50

ALLERGENEN
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Speciale dieetwensen? Vraag het aan Vensters’ team.
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