
MR. BRASA FOODTRUCK

MEAT
Sticky Spare Ribs

Gemarineerde malse varkensrib gegaard in onze 
smoke ovens met onze huisgemaakte

Surinaamse/Asian rub-saus.

Pulled spicy Chicken Sandwich
Gemarineerde kippendijfilet gegaard in onze

smoke ovens met huisgemaakte spicy American 
rub-saus op een vers knapperig broodje met een 

komkommer zuurtje.

Crispy Porc Belly
Magere buikspek met Aziatische marinade met een 
heerlijk krokant laagje door de BBQ. Geserveerd met 
lente-uitjes en twee Asian sauzen (naar wens ook te 

verkrijgen op een broodje).

BRASA Spicy Chicken
Gemarineerde kipborrelpootjes bereidt in onze smoke 
ovens en naar wens geserveerd met onze huisgemaak-

te spicy American rub-saus of Surinaamse marinade.

BRASA Saté
Gemarineerde kippendijfilet gegaard in de smoke 

oven. In stukken geserveerd met onze huisgemaakte 
Surinaamse pindasaus, kroepoek en gebakken uitjes.

 

BRASA Burger
Rundvlees hamburger (125 gram) met gegrilde uien, 
spek en champignons, homemade guacamole, verse 

cheddar kaas, sla op een luxe brioche en keuze uit 
twee sauzen.

FISH
Salmon grill 

Gegrilde zalmfilet van de BBQ in foliepakketje Asian 
style, met marinade en geserveerd met lente-uitjes. 

 

Grill Gamba
Grote Black Tiger gamba’s van de BBQ Asian style,

met marinade en geserveerd naar keuze
uit koriander of lente-uitjes. 

FRUIT & DESSERT
Tropische fruitsalade

Mango, ananas, meloen, granaatappel, kiwi,
rood fruit van het seizoen.

Watermeloen
Stukken watermeloen

Vers gegrilde ananas
Vers gegrilde ananas op de BBQ met gestampte 

muntsuiker.

Trifle
Zalige Trifle met mascarpone, koek en rood fruit.

Diverse huisgemaakte Desserts 
Huisgemaakte Carrot Cake, Red Velvet en meer.

Vraag naar de mogelijkheden.

VEGETABLES
Stuffed Sweet Potato

Zoete aardappel langzaam gegaard in onze smoke 
ovens. Geserveerd met gesmolten oude kaas, verse 

crème fraîche en lente-uitjes. indien gewenst kan dit 
ook geserveerd worden met spekjes.

Er zijn ook diverse vegetarische opties mogelijk.

                                                                             
Grilled Veggies

Verse gegrilde aubergine, courgette, puntpaprika, 
(seizoen) paddenstoelen. Er zijn extra opties beschik-
baar met blauwschimmelkaas of mozzarella, etc. Kan 
eventueel ook geserveerd worden op een sandwich. 

 

Green Salad
Luxe sla met kleine tomaatjes, komkommer, verse 

granaatappel en een frambozendressing. Ook zijn er 
extra opties beschikbaar; nootjes, mozzarella bolletjes, 

blauwschimmelkaas, cranberries, etc. 

Corn on a cob Thai Chili twist
Maïs van de grill met sweet chili, koriander,

geserveerd met een schijfje limoen.

Corn on a cob Mexican spicy twist
Maïs van de grill met gerookte paprika chili mix, 

gemalen verse halloumi, geserveerd met een schijfje 
limoen. 

Pastasalades
Diverse pastasalades mogelijk en naar wens in te 

vullen.

Extra gerechten
Naast deze basisgerechten zijn er meerdere opties 

mogelijk. Denk aan Surinaamse/ Hindoestaanse 
gerechten waaronder bara, rotirol, Surinaamse 

pasteitjes, etc. Heb je zelf andere wensen neem dan 
gerust contact met ons op. Wij denken graag met je 

mee en maken een offerte op maat.


