Lunchen, dineren of borrelen?
DAT KAN BIJ DE GEZELLIGSTE BRASSERIE OP DE KOP VAN ZUID!
Brasserie VERS 010 staat bekend om haar dagverse producten, gastvrijheid en aan de
uitgebreide menukaart met iedere week een andere weekschotel. Alle gerechten zijn
ook te verkrijgen als Take Away. Naast een verse lunch of diner, kunt u genieten van een
high beer of high wine met huisgemaakte hapjes en een mooi assortiment aan dranken.

Dagelijks geopend vanaf 11:30

PRINSENDAM 180, 3072 MA ROTTERDAM | WWW.VERS010.NL | INFO@VERS010.NL | 010 226 22 56

DRANKKAART
FRIS- EN WARME DRANKEN

KOUDE DRANKEN

WARME DRANKEN

Coca-cola				3,00
Coca-cola light			
3,00
Coca-cola zero			
3,00
Fanta orange			 3,00
Fanta cassis			 3,00
7-UP					3,00
Spa blauw				3,00
Spa rood				3,00
Bitter lemon			 3,00
Tonic					3,00
Ginger ale				3,00
Rivella				3,00
Lipton ice tea			 3,00
Lipton ice tea green		 3,00
Fristi 				3,00
Chocomel				3,00
Appelsap				3,00
Tomatensap			 3,00
VERSe Jus d’orange		 4,00
Melk					2,80
Karnemelk 			2,80
Spa blauw 1L			 4,75
Spa rood 1L			 4,75

GEBAK
Huisgemaakte appeltaart
Met of zonder slagroom

3,80

Koffie 				2,80
Cappuccino			 3,00
Espresso				2,80
Dubbele espresso		 3,80
Koffie verkeerd			
3,50
Latte macchiato			
3,50
Thee 				2,80
VERSe muntthee 		3,50
VERSe gember thee		 3,50
Warme chocomel		 3,50
Met of zonder slagroom

SPECIALE KOFFIE
Irish coffee				7,80
Jameson Irish whiskey

Spanish coffee			
Tia Maria

7,80

Italian coffee			 7,80
Disaronno amaretto

KOFFIE LIKEUREN
Tia Maria				5,20
Liquor 43				5,20
Grand Marnier			
5,20
Frangelico				5,20
Disaronno amaretto		 5,20
Baileys				5,20
Contreau				5,20
Drambui				5,20

IETS LEKKERS BIJ DE BORREL? BEKIJK ONZE BORRELKAART!

DRANKKAART
ALCOHOLISCHE DRANKEN

WIJNEN
Wit
Sauvignon blanc 		

Rood
PORT
Merlot				Rode port		
Frankrijk
4,80|22,00		
Frankrijk
4,80|22,00		
Witte port		
Chardonnay			 Cabernet-sauvignon		
Chili		

4,80|22,00		

Chili		

4,80|22,00		

Frankrijk

4,80|22,00		

Chili		

4,80|22,00

4,80
4,80

CAVA

Torrontes				 Malbec				Brut		
7,80|33,50
Argentinie
5,60|24,50		
Argentinie
5,60|24,50		
Brut rose 7,80|33,50
Gruner Veltliner								
Oostenrijk
6,80|34,50		
Rose
Aperol spritz
6,80
Zoet
			 Rose					Martini		 3,60

BIEREN
Heineken				3,20			Wieckse witte			3,20
Heineken 0.0%			
3,00			La Chouffe				5,20
Grolsch beugel			
5,40			
Grolsch radler 2.0%		
3,20
Westmalle dubbel		
5,40			
Amstel radler 0.0%		
3,00
Westmalle trippel			
5,80			Duvel					5,40
Hertog Jan weizener		
4,20			Texels bockbier			4,80
Hertog Jan grand prestige 4,60			Liefmans				3,80
Kasteelbier

STERKE DRANKEN
Bacardi				5,20			
Smirnoff wodka			5,20
Bacardi lemon			
5,20			
Havana Club			5,60
Bacardi oakheart		
5,20			
Malibu				5,20
Captain morgan			
5,20			Bombay gin			5,60
Red label				5,20			Hendrick’s gin			7,20
Black label				6,40			
Gildester oude jenever		
4,20
Jameson				5,20			
Ketel 1 jonge jenever		
4,20
Glenfiddich
7,40			Hoppe vieux			4,20
Hennessy				6,80			Coebergh				3,40
Jack Daniels			
6,80			Limoncello				4,60
Chivas Regal			
6,80			Sambucca				5,20
Remy Martin			
6,80			Jagermeister			4,20
Sounthern Comfort		
5,20			Tequila				5,20

LUNCHKAART
VANAF 11:30

LUNCHTIP

‘Informeer bij onze bediening naar de tip van de dag’

CLUBSANDWICHES

TOSTI’S

Clubsandwich gerookte kip		

13,50

Croque monsieur			

Clubsandwich gerookte zalm

13,50

7,80
Ham, kaas en een gebakken ei				
Italiaans					 7,80

Gerookte kip met truffelmayonaise, ei, spek,
Ham & kaas 				
tomaat & komkommer
				
Croque madam				
Gerookte zalm met honing-mosterd dressing, ei,
kappertjes, rode ui, tomaat & komkommer

7,20

Mozzarella, pesto & zongedroogde tomaat

SOEPEN

EIERGERECHTEN

Keuze uit wit of bruin brood

Franse uiensoep				 7,20
Geserveerd met stokbrood gegratineerd met

Uitsmijter naturel

		8,20
cheddar		
Drie scharreleieren						
Tomatensoep met gehaktballetjes 6,20
Uitsmijter met... 			9,20
Geserveerd met stokbrood					
Ham, kaas, champignons en/of spek 		
Soep van de dag
		
6,20
Omelet naturel				8,20		
Informeer bij onze bediening naar de soep
Omelet met...
			9,20
van de dag
Ham, kaas, champignons en/of spek 		
Boerenomelet 			10,20
Spinazie, ui, spek, ham, champignons & haricots
verts

KROKETTEN

Twee groente kroketten

met wit of bruin brood of VERSe friet

Huisgemaakte gehaktbal		

7,50

Huisgemaakte gehaktbal		

8,50

Baguette pikante kip			

9,20

Met bruin of wit brood

Twee runder kroketten			9,20
met wit of bruin brood of VERSe friet

WARME BROODJES/GERECHTEN

9,20

Met VERSe friet

Malse kippendijen bereidt in pikante saus

Baguette brie				 9,20
Brie uit de oven met serrano ham, honing,
walnoten & rucola

12-UURTJE
Soep naar keuze

12,50

Tomatensoep met gehaktballetjes | Franse uiensoep | soep van de dag

Runderkroket met brood keuze uit wit of bruin brood
Jonge kaas met brood keuze uit wit of bruin brood

LUNCHKAART
VANAF 11:30

BROODJES

SALADES

Keuze uit wit of bruin brood

Wordt geserveerd met stokbrood

VERS 010					11,80

VERS 010					15,20

Geitenkaas		

Dungesneden rosbief met truffelmayonaise, foie gras, Dungesneden rosbief met truffelmayonaise, foie gras,
cashewnoten, sla, tomaat & komkommer
cashewnoten, tomaat & komkommer

		

9,60

Geitenkaas				12,20

			

11,80

Carpaccio 				14,20

Gekarameliseerde geitenkaas uit de oven met
honing, honing-mosterd dressing, appel, rucola,
tomaat & komkommer

Carpaccio		

Beef carpaccio met truffelmayonaise, spekjes,
parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola, tomaat
& komkommer

Gerookte zalm

  

Gekarameliseerde geitenkaas uit de oven met
honing, honing-mosterd dressing, appel, rucola,
tomaat & komkommer

Beef carpaccio met truffelmayonaise, spekjes,
parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola, tomaat
& komkommer

10,80 Gerookte zalm

14,20

Gerookte zalm met honing-mosterd dressing,
kappertjes, rode ui, rucola, tomaat & komkommer

Gerookte zalm met honing-mosterd dressing,
kappertjes, rode ui, rucola, tomaat & komkommer

Gegrilde VERSe tonijn met honing-mosterd dressing,
haricots verts, olijven, ei, rode ui, sla, tomaat
& komkommer

Gegrilde VERSe tonijn met honing-mosterd dressing,
haricots verts, olijven, ei, rode ui, tomaat
& komkommer

Niçoise					13,80

Oude kaas

  6,20

Boerenham

  6,20

Rotterdamse oude kaas met sla, tomaat &
komkommer
Ham, ei, sla, tomaat & komkommer

Gezond ham		

		

7,20

Gezond gerookte kip

		

7,20

Niçoise					16,80

Gamba’s					14,20
Gebakken gamba’s met honing-mosterd dressing,
olijven, ei, rode ui, tomaat & komkommer

Caesar					13,80

Kip uit de oven met caesardressing, ansjovis, knoflook
croutons & spek

Ham, jonge kaas, ei, sla, tomaat & komkommer
Gerookte kip, jonge kaas, ei, sla, tomaat &
komkommer

Paling

VERS gerookte paling				

							

11,80

bestellen van de dinerkaart? Dat kan! Bekijk de volgende pagina’s...

DINERKAART
VANAF 11:30

VOORGERECHTEN
SOEP VAN DE DAG
‘Informeer bij onze bediening naar de soep van de dag’

VOORGERECHTEN

SALADES

Wordt geserveerd met stokbrood
7,60
Met huisgemaakte smeersels 				
VERS 010					15,20
Charcuterie			
11,20 Dungesneden rosbief met truffelmayonaise, foie gras,

Broodplank		 		

Een heerlijk assortiment aan gedroogde vleeswaren
en zoetzure uitjes

Carpaccio			

11,20

Trio van vis			

16,80

Tonijntartaar		

13,40

Beef carpaccio met truffelmayonaise, spekjes,
parmezaanse kaas, pijnboompitten & rucola
Paling, gerookte zalm & gamba’s

cashewnoten, tomaat & komkommer

Geitenkaas				12,20
Gekarameliseerde geitenkaas uit de oven met
honing, honing-mosterd dressing, appel, rucola,
tomaat & komkommer

Carpaccio 				14,20

VERSe tonijn met bosui, sesamzaadjes en sojasaus

Beef carpaccio met truffelmayonaise, spekjes,
parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola, tomaat
& komkommer

Krokant geroosterd brood met een topping van
tomaat & basilicum

Gerookte zalm met honing-mosterd dressing,
kappertjes, rode ui, rucola, tomaat & komkommer

Bruschetta		

		

9,20

SOEPEN
Franse uiensoep				 7,20
Geserveerd met stokbrood gegratineerd met
cheddar

Tomatensoep met gehaktballetjes 6,20

Gerookte zalm

14,20

Niçoise					16,80

Gegrilde VERSe tonijn met honing-mosterd dressing,
haricots verts, olijven, ei, rode ui, tomaat
& komkommer

Gamba					14,20
Gebakken gamba’s met honing-mosterd dressing,
olijven, ei, rode ui, tomaat & komkommer

Caesar					13,80

Kip uit de oven met caesardressing, ansjovis, knoflook
Geserveerd met stokbrood					
croutons & spek

Soep van de dag

		

Informeer bij onze bediening naar de soep
van de dag

6,20

ALERGIEën? LAAT HET ONS WETEN!

DINERKAART
VANAF 11:30

HOOFDGERECHTEN
DAGSCHOTEL
‘Informeer bij onze bediening naar de dagschotel’

VLEESGERECHTEN
De VERS 010 burger			

VISGERECHTEN
17,50

Gamba’s 					16,50

Een heerlijk malse Angusburger met truffelmayonaise, Bereidt in knoflookolie met rode pepers & salade		
gebakken ei, cheddar, spek, tomaat & sla
Gebakken zalmfilet 200g		 23,50

Spareribs					18,50
Heerlijke spareribs om je vingers bij af te likken
Keuze uit: zoet of pikant

Kipsate			

16,50

Sate van kippendijen met pindasaus, gebakken
uitjes, atjar & kroepoek

Ossenhaas 200g 			29,50

Op de huidgebakken en op een bedje van
gebakken groente

VERSe tonijn steak 200g		 32,50

Gegrilde VERSe tonijn op een bedje van gebakken
groente met sojasaus

Pasta zalm					15,50

Gerookte zalm, roomsaus, dille, parmezaanse kaas &
Mals rundvlees op een bedje van gebakken groente rucola
Met huisgemaakte saus naar keuze + 2,-

Entrecote 200g		

24,50

VEGETARISCHE GERECHTEN

Rundvlees met een prachtig vetrandje op een bedje
van gebakken groente
Groenteburger				16,50
Met huisgemaakte saus naar keuze + 2,Groenteburger op een bedje van tomatensalsa en
Pasta pikante kip
		
15,50 de VERS 010 creme fraiche
Malse kippendijen bereidt in pikante saus
Pasta bospaddenstoelen		 15,50

Stoof VERS 010

		23,50

Kalfswang op een bedje van stampot met truffeljus

Bospaddenstoelen, roomsaus, parmezaanse kaas &
rucola

Ossenhaaspuntjes & gamba’s in oosters pikante
ketjapsaus met gele rijst & gebakken groente

Geroerbakte tofu met groente, gele rijst en
cashewnoten

Surf & turf

			30,50

BIJGERECHTEN
Gebakken groente			
VERSe friet 				
Krieltjes					
Gele rijst					

Roerbak					17,50

SAUZEN
3,50
3,50
3,50
3,00

Champignonroomsaus		
Pepersaus					
Rode wijnsaus				
Knoflooksaus				
Pindasaus					

2,00
2,00		
2,00
2,00
2,00

DESSERTKAART
VANAF 11:30

NAGERECHTEN
Creme brulee

7,00

Tiramisu

7,00

Dame Blanche

6,00

Proeverij van chocolade

8,50

Kaasplank

12,50

Huisgemaakte appeltaart

3,80

Vanille custard met gekarameliseerde suiker
Mascarpone, lange vingers, espresso & amaretto
Vanille slagroomijs, chocolade saus & slagroom
Lava cake met warme chocolade, bolletje ijs & een chocolade taartje
Diverse soorten kaas met vijgenjam
Warme appeltaart met slagroom

WARME GERECHTEN

KOFFIE LIKEUREN

Koffie
2,80
Cappuccino			 3,00
Espresso				2,80
Dubbele espresso		
3,80
Koffie verkeerd
3,50
Latte macchiato			
3,50
Thee					2,80
VERSe muntthee			
3,50
Gember thee			3,50
Warme chocomel		
3,50

Tia Maria				5,20
Licor 43				5,20
Grand Marnier			
5,20
Frangelico				5,20
Disaronno amaretto		
5,20
Baileys				5,20
Cointreau				5,20
Drambui				5,20

Met of zonder slagroom

SPECIALE KOFFIE
Irish coffee

7,80

Spanish coffee

7,80

Italian coffee

7,80

Jameson Irish whiskey
Tia Maria of Likeur 43
Disaronno amaretto

BORRELKAART
VANAF 11:30

VOOR BIJ DE BORREL
De VERS 010 plank deluxe vanaf 2 pers. 9,75 p.p. Bitterballen 6 stuks 			 7,00
Bitterballen, gedroogde vleeswaren, brushetta,
Butterfly shrimps 6 stuks 		 7,00
italiaanse toast, toast met zalm, toast VERS 010
Broodplank
		 7,60
(rosbief met truffelmayonaise), butterfly shrimps,
Met huisgemaakte smeersels

nacho’s en olijven

De VERS 010 plank vanaf 2 pers.

Nacho’s, jonge kaas, bitterballen, olijven en
gedroogde vleeswaren

7,75 p.p. Charcuterie

Nacho’s uit de oven

		 7,50

Bittergarnituur 16 stuks
Bittergarnituur 32 stuks

		 9,50
		17,50

Cheddar, jalapeño, crème fraîche en guacamole

		11,20

Een heerlijk assortiment aan gedroogde vleeswaren

Kaasplank

		12,50

Olijven
Borrelnootjes

		 2,00
		 1,50

Een heerlijk assortiment aan verschillende kazen

HIGH BEER OF HIGH WINE
High wine		 										24,50 p.p.
Drie wijnen met een uitgebreide borrelplank

High beer

									24,50 p.p.

Drie (speciaal)bieren met een uitgebreide borrelplank

ARRANGEMENTEN OP AANVRAAG
Een feestelijke borrel om uw jubileum of verjaardag te vieren, onder het genot van
een hapje en een drankje bijpraten met familie, oud-collega’s, klasgenoten tijdens
een reünie of juist afscheid nemen van een gewaardeerde collega of werknemer.
Voor elke gelegenheid bieden wij ook zelf samen te stellen arrangementen. Voor
vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

