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OM SAMEN 
TE DELEN

Breekbrood | 7,50
Met huisgemaakte kruidenboter en 

smeersels

Nachos “Brandweer”  | 8,50
Onze beroemde nachos uit de oven met 

lente-ui, kaas, tomatensalsa en sour 

cream

Pulled chicken er bij? + 1,-

MAALTIJD
SALADES

Rundercarpaccio  | 17,50
Rundercarpaccio met 

truffelmayonaise, rode ui , rucola, 

pijnboompitten, olijven, zongedroogde 

tomaat en Grana Padano 

Gerookte zalm  | 18,50
Gerookte zalm met dille, limoen-

gember mayonaise, cherry tomaat, 

kwartelei, frisse komkommer, 

zeewierwafeltjes en sesamzaad

Geitenkaas  | 17,50
Geitenkaas uit de oven met appel, 

zongedroogde tomaat, komkommer, 

rode ui, rozijnen, amandelschaafsel, 

papadum en honingdressing

De maaltijdsalades worden 

geserveerd met breekbrood 

of frietjes

DAT GEEFT 
DE BURGER 

MOED

VOORGERECHTEN
Mosterdsoep  | 6,50
Groninger mosterdsoep met bosui en 

spekjes of gerookte zalm 

Soep van het seizoen  | dagprijs
Wekelijks wisselende soep 

Zalm  | 10,75
Ambachtelijk gerookte zalm met dille, 

cherry tomaat, frisse komkommer, 

kwartelei, zeewierwafeltjes, sesamzaadjes 

en limoen-gember mayonaise

Carpaccio  | 10,50
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, 

rode ui, rucola, pijnboompitten, olijven, 

zongedroogde tomaat en Grana Padano  

Geitenkaas  | 9,25
Geitenkaas uit de oven met appel, 

zongedroogde tomaat, komkommer, rode 

ui, rozijnen, amandelschaafsel, papadum 

en honingdressing

Proeverij  | 13,50 p.p.
Onweerstaanbare proeverij van diverse 

voorgerechten

Runderburger  | 17,50
Broodje runderburger met tomaat, augurk, 

bacon, sla, ui en smoked BBQ-saus

Royal burger  | 18,50
Broodje runderburger “truffelroyal” met 

cheddar, tomaat, ui, tortilla chips, sla en 

truffel mayonaise 

Beyond burger  | 18,50
Broodje Beyond Burger met tomaat, 

augurk, sla, vegan cheddar, ui en 

tomatenrelish

Vlammende burger? 
Voeg Jalapeño’s toe! + 1,-

VLEES

Saté | 18,50
Saté van kippendij met satésaus, 

seroendeng, gebakken uitjes, cassave 

chips en huisgemaakte atjar 

Varkenshaas  | 19,50
Gegrilde varkenshaas medaillons met 

brie, krokant spek en rode wijnsaus

Spareribs | 22,50
Onze befaamde spareribs! Geserveerd 

met knofl ooksaus en pittige 

tomatensaus. Keuze uit zoete of hete lak

Schnitzel | 17,50
Klassieke Schnitzel met huisgemaakte 

stroganoffsaus

Rundersteak  | 22,50
Rundersteak van de grill met gebakken 

paddenstoelen. Keuze uit rode wijnsaus 

of huisgemaakte kruidenboter 

Mixed grill  | 24,50
Mixed grill van spareribs, varkenshaas, 

kipspies en steak. Geserveerd met 

knofl ooksaus en pittige tomatensaus 

Ribroast   | 21,00
Ribroast van de grill met groenten van 

het seizoen en honing-tijmjus

VIS

Van de markt | dagprijs
Vis van de markt met bijpassende 

garnituren (zie krijtbord of vraag de 

bediening)

Zalmfi let  | 21,50
Gebakken zalmfi let met zoetzure 

courgette, papadum krokant en 

bearnaise saus

VEGETARISCH

Kaasfondue  | 19,50
Kaasfondue van hele camembert, 

geserveerd met brood en groenten

Pompoenstoof | 17,50
Kruidige pompoenstoof met ras 

el hanout, zoetzure groenten, 

cashewnoten en basmati rijst

Quiche van spinazie en 
ricotta | 17,50
Met amandelschaafsel en balsamico 

siroop

HOOFDGERECHTEN

Eetcafe d’ Ouwe Brandweer bestaat 

sinds 1994 en is vernoemd naar de 

brandweerkazerne die tegenover ons stond. 

Op de plek waar nu bioscoop Pathé zit stond 

vroeger de kazerne van Groningen en 

omstreken. De kazerne begon met nog echte 

oude brandbluswagens, getrokken door 

paarden of door mankracht. Later werd 

dit vervangen door de eerste blusauto’s. 

In ons eetcafé vind u vele foto’s van de 

heldendaden van deze stoere mannen. Bij 

d’ Ouwe Brandweer eren we graag deze 

heldhaftige heren, vandaar ook onze naam!

EETCAFÉ D’OUWE BRANDWEER

ZIN IN EEN 
(SPECIAAL)BIERTJE?

BRANDENBLUSSER
Speciaal voor ons gebrouwen

ALLERGENEN?
Eetcafé d’ Ouwe Brandweer 

werkt met allergenen, heeft u 

een allergie of intolerantie meld 

u dit dan bij de bediening.

BRANDALARM 
VAN DE WEEK

Elke week verzinnen onze koks één of meerdere 

gerechten die we aanbieden tegen een fi jne prijs. 

Bekijk onze krijtborden voor de brandalarmen van 

deze week of vraag onze bediening. 

SINDS 1994

Onze eigen bieren zijn natuurlijk het 

lekkerst, probeer ze nu! Ga voor de frisse en 

zachte Blond Pale Ale of kies voor onze iets 

donkere en krachtige Amber Ale.

DESSERTS    |    PATHÉ FILM MENUS    |    KINDERMENU

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 

met groentegarnituren op het bord, salade, 

frietjes en Brandermayonaise.



Er is altijd plek voor een toetje

PATHÉ MENU PATHÉ PROEVERIJ MENU
Voorgerecht 

Keuze uit:
Breekbrood met garnituren

Groninger mosterdsoep

Soep van het seizoen

Hoofdgerecht 
Keuze uit:

Één van onze burgers | Vis van de markt | Schnitzel

Saté |  Brandalarm van de week | Quiche van spinazie en ricotta

Dessert 
Keuze uit:

Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Lactosevrij cassis sorbetijs

Koffie of thee

Voorgerecht 
Proeverij van 

diverse voorgerechten

Hoofdgerecht 
Keuze uit:

Saté |  Één van onze burgers | Vis van de markt 

Brandalarm van de week | Quiche van spinazie en ricotta |  

Spareribs | Varkenshaas | Zalmfilet | Kaasfondue | Schnitzel

Dessert 
Proeverij van diverse 

nagerechten

Dame blanche | 7,50
Vanille ijs met warme chocoladesaus 

Coupe ijs  | 7,75
Coupe met vanille, cassis en chocolade ijs, 

slagroom en vers fruit

Kersen cheesecake  | 8,00
Huisgemaakte cheesecake met vanille ijs

Lactosevrij ijs | 5,25
Lactosevrij cassis sorbetijs met vers fruit

Trio van chocolade  | 8,25
Met witte chocolademousse,  

chocolade ijs en brownie

Pistache parfait   | 8,50
Met advocaatroom en oreo crumble

Proeverij  | 11,50 p.p.
Het grand dessert! 

OUD HOLLANDSCHE 
SPELlEN EN MEER

Even geen zin in die mobieltjes? Pak eens een 

(bord) spelletje uit onze kast! 

De keuze is reuze.

Glaasje dessertwijn?

Lekker likeurtje?

Borrel bij de koffie?

We hebben het in huis, kijk op 

onze drankenkaart of vraag er 

naar bij het blusteam!

EETCAFE D’OUWE BRANDWEER - SINDS 1994

ETEN    |    DRINKEN    |    PROOSTEN

32,50 37,50

pathé film menus
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Welke 
kies  jij?
Keuze uit:
• Kipnuggets

• Kroket

• Bitterballen

• Vegan bitterballen

• Kipsaté

• Spareribs

• Zalmfilet of vis van de markt  

Geserveerd met frietjes met mayonaise, 

appelmoes en een ijsje met surprise na.  

KINDERMENU

9,95

Iets 

lekkers 

erbij?


