Block 62 heeft behalve diner, ook in het weekend een borrelkaart, en elke
1e zondag van de maand vanaf sept’17 een zondagsbrunch. Zoekt u een
leuk cadeautje; kijk ook eens naar onze huisgemaakte producten!
Twee ruime en-suite kamers op de eerste verdieping van het 19e eeuwse
herenhuis voor een heerlijk weekendje weg in Breda, maar ook voor
zakelijke gasten - en we hebben voor onze B+B gasten ook fietsen.
He eft u e en voed s elaller gie ? M eld he t ons !

Dri nken

Bor rel

Koffie en Thee

Bento Box voor 2 personen
brood met huisgemaakte dips, popiah, wonton, loempia en
Block62 Thaise zoete chilli saus

kijk op het krijtbord voor keuzes of vraag het ons

Ronnefeldt Thee - per Pot
English Breakfast / Classic Chai /
Earl Grey / Fancy Sencha / Paimu Tan &
Melon / Mint & Fresh / Vanille Rooibos /
Bio Pure Fruit

3.9

Ronnefeldt Thee - per Glas
ruime keuze uit de theedoos

2.1

Speciale Koffie, Thee, Overige
Chai Thee Latte met Gestoomde Melk

2.9

Latte on the Rocks
2.9
espresso met koude melk, ijsklontjes & siroop

vrijdag t/m zondag 16:00-18:30uur
20.5

Bruschetta
7.5
geroosterd Ciabatta brood met verschillende vegetarische toppings
Brood met huisgemaakte dips
Geroosterd Ciabatta brood met verschillende vegetarische dips

8.5

Thaise Vegetarische Loempias
vermicelli, shiitake, spitskool, knoflook, wortels, Block62 Thaise
zoete chilli saus

8.5

Huisgemaakte Wonton
10.5
gefrituurde kip/garnalen pakketjes met Block62 Thaise zoete chilli
saus
Popiah van de week
12.5
verse rijstdeegrolletjes gevuld met vermicelli, wortel, komkommer,
koriander, munt en gegrilde Peking eend of garnalen met Block62
Thaise zoete chilli saus

Gember en Citroengras Thee - per pot
met honing en limoen

3.9

Lassi
yoghurt met limoen en mango

3.6

Espresso con Gelato
vanille ijs met espresso

3.6

Ie t s a nd ers t e d ri nken

Mokka Smoothie
koffie, melk en mokka ijs gemixt in blender

3.6

Lemon Lime Bitter
verse limoen, limoensiroop, angostura bitter en sprite

4.5

Milkshake
melk met ijs gemixt in blender
Vanille / Mango / Kokos / Mokka

3.6

Pimms No.62
verse munt, sinaasappel, komkommer, Pimms bitter en sprite

5.5

Ginger Punch
3.6
verse gembersap, Thaise basilicum, grenadine siroop, appelsap

Melk
Melk

1.9

Chocolade Melk

2.4

Fristi

2.4

Verse Vitamine
Verse Jus d Orange

3.8

Mixed Fruit (seizoen) Sap

3.8

Wortel & Appel Sap

3.8

Drankjes
Frisdrank
2.4
Coca Cola / Coca Cola Light / Coca Cola
Zero / Fanta / Sprite / Cassis / Bitter Lemon /
Tonic / Chaudfontaine / Nestea / Rivella Light
Tomatensap / Appelsap
Overige Drankjes - zie krijtbord/wijnkaart

2.5

Lime/Mint Crush
3.6
verse limoen, verse munt, suikersiroop en chaudfontaine citroen
Pure fruit ice-tea
3.6
huisgemaakte fruit ijsthee met een bolletje mango sorbet of groene
appel sorbet

Des s ert s
Pisang Goreng
gefrituurde bakbanaan met palmsuiker en kokosijs

7.2

Crème Brûlee
met Bourbon vanille en rood fruit

7.2

Pandan Pannacotta met Bubuh Injin
Balinese zwarte rijstpudding met kokosijs en palmsuiker

7.2

Mixed Fruit met Munt en Sorbet (mango of groene appel)

7.2

Block62 Seizoens Crumble - warm
met vanille ijs

6.2

1
2

Voedselbanken.nl - wij een maaltijd, zij een maaltijd.
Block 62 steunt www.voedselbankbreda.nl met uw hulp, bij elke maaltijd
berekenen wij EUR 0,20 extra die gedoneerd wordt aan deze vrijwillige
stichting die in de gemeente Breda hulpbehoevenden ondersteunt.
Small change Big difference!

Di ner

18:00-21:30uur

zondag 17:30-20:00uur & elke 1e zondag van de maand 10:30-14:30uur met onze speciale brunch en geen diner
Soep van de Week - Aziatisch of Westers (krijtbord)
Salade van de Week - Aziatisch of Westers (krijtbord) met Block62 dressing

Westers
Carpaccio van Wagyu Rundvlees
geserveerd met rucola, Block62 parmezaan olie, verse peper, parmezaanse kaas en Block62 vincotto
Bruschetta
geroosterd Ciabatta brood met verschillende vegetarische toppings

13.5
7.5

Slow-cooked Gerookte Zalmbundel
geserveerd met garnituur en Block62 citroen mayonnaise

24.5

Gekonfijte Eendebout
geserveerd met garnituur en Block62 rode uien confituur

22.5

Pasta van de Week (krijtbord)

Aziatisch
Huisgemaakte Wonton
gefrituurde kip/garnalen pakketjes met Block62 Thaise zoete chilli saus

10.5

Thaise Vegetarische Loempias
vermicelli, shiitake, spitskool, knoflook, wortels, Block62 Thaise zoete chilli saus

8.5

Popiah van de week
12.5
verse rijstdeegrolletjes gevuld met vermicelli, wortel, komkommer, koriander, munt en gegrilde Peking eend of garnalen
met Block62 Thaise zoete chilli saus
Geang Kiew Wan Gai
Thaise groene curry met kip, Thaise aubergines, kokosroom, Thaise basilicum, chilli

22.5

Be Celeng Base Manis
gesmoord varkensvlees in zoete soya saus, chilli, gember, zwarte peperkorrels

19.5

Pla Tord Nam Jim
hele dubbelgefrituurde zeebaars Thaise stijl, met een vissaus, limoensap en chilli

22.5

Phad Krapaow Nuea
rundvleesgehakt met Thaise basilicum en chilli uit de wok geserveerd met een Thais spiegelei

21.9

Goong Phad
grote garnalen met Block62 Thaise zoet zure saus uit de wok

21.9

Kari Sayur Lodeh
19.5
Balinese vegetarische curry (gemaakt met Block62 pasta) met tofu, pak choi, Aziatische paddenstoelen, kokosroom,
gefrituurde sjalotjes
Phad Pak Ruam
seizoensgroente uit de wok met oestersaus

14.5

alle Aziatische hoofdgerechten geserveerd met gestoomde jasmijn rijst
Bento Box voor 1 persoon
3 Aziatische gerechten met gestoomde jasmijn rijst

23.5

