Welkom Bij Corin! Je bevindt je nu

in een ruim 100 jaar oud melkhuisje.
Gebouwd in 1920 en inmiddels

omgetoverd tot gezellige brasserie.

Hier kun je meer dan alleen genieten

van een lekkere lunch of heerlijk diner.

ONZE MENUKAART

Leuk dat je er bent!

Heb je iets te vieren of te organiseren?

Ook voor gezelschappen tot maximaal
70 personen is Bij Corin een fijne en
gemoedelijke locatie.
Al dan niet besloten.

Vergader- of presentatieruimte nodig
met goede voorzieningen? Of wil je
graag dat we de lunch op locatie
bezorgen? Het kan allemaal.

Bel of mail voor de mogelijkheden of
vraag het aan onze medewerkers.
info@bijcorin.nl
www.bijcorin.nl
033 - 30 30 777

Leukje deartbent!

Lunch
Soep van de dag

6.50

Voorgerechten

Luxe tosti

7.50

Soep van de dag

ham en kaas

Italiaanse tosti

met pesto, tomaat en mozzarella

Twee kroketten

8.50
vega

8.50

Uitsmijter

9.50

12-uurtje

luxe tosti, broodje ei en
soep van de dag

11.50

Broodje zalm

12.00

Landbrood

12.50

Open hamburger

van angus beef met frietjes

Licht pittige rendang

11.00

van gerookte biet met platbrood
van lichtgerookte ribeye

12.00

Dungesneden botervis

12.50

Steak tartaar

12.50

met gefermenteerde knoflooksaus
en een gepocheerd eitje

Hoofdgerechten*
vega

16.50

Risotto

19.50

Kipsate

21.50

met paddestoelen en parmaggiano

200 gram			

Schnitzel

23.50
300 gram			

Geitenkaas

13.50

Vis van het seizoen

Carpaccio

14.00

Biefstuk

Zalm

14.00

dgean’sieten
Kindermenu (gehele dag)

met kroket, frikandel of kipnuggets
mayonaise & appelmoes.

7.50

En je mag iets uitkiezen uit onze schatkist!

vega

7.50

met vadouvanmayonaise

Salades (gehele dag)

Frietjes

Liever vegetarisch?

6.50

(onkruidenboter en pesto)

Carpaccio

10.50

Broodje carpaccio

met laagjes gegrilde paprika,
peer en blauwe kaas

17.00 – 20.30 uur

Broodplankje

op brood (ook vega)
van Barneveldse eieren

vega

D i ne r

12.00 – 16.00 uur

Probeer dan een van onze overheerlijke versies.

200 gram

23.50
24.50

* Deze gerechten worden geserveerd met lekkere
frietjes of aardappeltjes en een frisse salade.

Nagerechten

Kinderijsje

5.50

Roza pastry

7.50

Creme brulee

8.50

Croute framboise

8.50

Cheesecake

8.50

Kaasplankje

12.50

