Menukaart

Openingstijden
Maandag

gesloten

Dinsdag t/m vrijdag

10:00 - 18:00 uur

Zaterdag

10:00 - 17:00 uur

Koopzondagen

12:00 - 17:00 uur

Onze keuken sluit 1 uur voor sluitingstijd.

Het bijzonder smakelijke huis van Sittard

E

en plek waar gezelligheid en smaak hand in hand gaan. Plof neer in één van onze verschillende
huiskamers na een lange dag winkelen - of start je dag gelijk goed met onze smaakvolle ontbijtjes.

Ervaar de historie van ons charmante pand en geniet van vers bereide gerechten, dit alles in hartje Sittard.

Reserveren?

Brasserie Leven

Volg ons op

 info@brasserieleven.nl

Voorstad 2

 brasserieleven

 046 45 12 357

6131 CR Sittard

 @brasserieleven

www.brasserieleven.nl

Ontbijt _ Salades _ Kindermenu _ Sandwiches _ Soepen _ Tosti’s
Sap & Smoothies _ Chocolademelk _ Gebak

Sandwiches

Tosti’s

Voor onze Sandwiches gebruiken we vers afgebakken licht

Voor onze Tosti’s gebruiken we licht zuurdesembrood, keuze

Glutenvrije Cinnamon Granola , halfvolle yoghurt

zuurdesembrood, keuze uit meergranen of wit. We hebben

uit meergranen of wit. We hebben ook glutenvrij brood

 en vers fruit, geserveerd met ahornsiroop 

ook glutenvrij brood (+ 1,00). Er wordt een kleine gemengde

(+ 1,00). Er wordt een kleine gemengde bladsalade bij

bladsalade bij geserveerd.

geserveerd.

Ontbijt
Granola 

Leven Ontbijt (tot 12:00 uur)

7,05

9,95

Vers afgebakken meergranen of wit licht

Club Sandwich

zuurdesembrood met jong belegen kaas,

Gerookte kip, streaky bacon, sriracha mayonaise,

Wyngaard geitenkaas, tijm, zongedroogde

achterham, diverse soorten zoet beleg, zacht

little gem sla, gekookt eitje, komkommer en tomaat

tomaatjes en walnoten, geserveerd met honing

gekookt eitje, vers geperste jus d’orange en koffie,

Pulled Pork

cappuccino of thee uit het basisassortiment naar

Warm langzaam gegaard en gerookt varkensvlees,

Huisgemaakte tonijnsalade, jong belegen kaas,

keuze

Whiskey Maple BBQ glaze, little gem sla en zoetzure

tomaat en rode ui, geserveerd met ketchup

Prosecco Ontbijt (tot 12:00 uur)

wortel

12,55

9,10

10,25

Wyngaard Geitenkaas 

8,15

Tuna Melt

8,45

Gerookte kip

8,85

Leven Ontbijt met een glaasje Caravelle

Serranoham

frizzante

Serranoham, truffelmayonaise, rucola, Italiaanse

tomaatjes en rucola, geserveerd met sriracha

Grana Padano kaas en geroosterde pijnboompitten

mayonaise

Voeg naar wens toe
 Gerookte Noorse Zalm

2,75

 Huisgemaakte Tonijnsalade

1,95

 Wyngaard Geitenkaas

1,75

 Serranoham

1,75

Mimosa Cocktail

4,95

Cocktail van vers geperste jus d’orange en

Hummus & Gegrilde Groenten 

8,05

6,95

Achterham en jong belegen kaas, geserveerd met

paprika, granaatappelpitjes en dukkah (noten-

ketchup

specerijenmengsel)

Tosti van nu

“Gezond” Leven

7,50

Wisselende tosti, zie de krijtborden of vraag de
bediening

Jong belegen kaas, achterham, tomaat,
mayonaise

Salades

Gerookte Noorse zalm, kruiden roomkaas, rode ui en

Naar keuze met vers afgebakken meergranen of wit licht

Huisgemaakte tonijnsalade, rucola, gekookt eitje,

zuurdesembrood.

rode ui en kappertjes

9,40

Sap & Smoothies

kappertjes

Huisgemaakte Tonijnsalade

12,20

8,50

Wisselende sandwich, zie de krijtborden of vraag de

groenten, bladspinazie, munt, granaatappelpitjes,

bediening

klein

groot

Vers geperste Jus d’Orange

3,35

4,55

Bosbes - Munt

4,25

5,35

4,05

5,15

4,05

5,15

4,25

5,35

Bosbes, aardbei, munt en appel

Sandwich van nu

Marokkaans gekruide couscous, gegrilde

Mango - Sinaasappel
Mango, sinaasappel en limoen

zongedroogde tomaatjes en yoghurt

Aardbei - Limoen
Aardbei en limoen

13,95

Gerookte Noorse zalm, mesclun sla, citrus

Spinazie - Banaan

vinaigrette, kappertjes, rode ui, olijven en roze

Bladspinazie, banaan, mango en appel

LEVEN CADEAUBON

pepertjes

Salade Gerookte Kip

Klassiek Ham - Kaas

Hummus, pimentón, gegrilde courgette, gegrilde

Gerookte Noorse Zalm

Salade Gerookte Noorse Zalm

Gerookte kip, jong belegen kaas, zongedroogde

komkommer, little gem sla, gekookt eitje en

prosecco

Marokkaanse Couscous Salade 

8,70

12,70

Gerookte kip, mesclun sla, komkommer, gegrilde

Cadeaubonnen zijn te verkrijgen voor elk
gewenst bedrag. Mooi verpakt, leuk om

paprika, chilidressing, cashewnootjes en sesam &

te geven en om te krijgen.

pinda mix

Chocolademelk
Échte warme chocolademelk

Soepen

Kindermenu
Naar keuze met meergranen of wit licht zuurdesem brood.
Geserveerd met een kleine verrassing!

Pappa Al Pomodoro 

Boterham Achterham

3,85

Grana Padano kaas en basilicum

Boterham Nutella 

3,55

Kleine portie Pappa Al Pomodoro 

Boterham Jam 

3,55
4,45

Wit casinobrood met achterham en jong belegen

met ketchup

6,35

4,45

Lekker als vooraf bij een sandwich of salade

Wisselende soep, zie de krijtborden of vraag de

kaas, geserveerd met ketchup

Wit casinobrood met jong belegen kaas, geserveerd

 met slagroom

Huisgemaakte Italiaanse tomaten-broodsoep met

bediening

4,30

Reserveren?
 info@brasserieleven.nl
 046 45 12 357

2,85

van Friesche Vlag Chocomel

Soep van nu

Keuze uit aardbeien, kersen of abrikozenjam

Tosti Kaas 

Warme chocomel

zuurdesembrood.

3,75

Tosti Ham - Kaas

chocolade

Naar keuze met vers afgebakken meergranen of wit licht

Boterham Jong Belegen Kaas 

2,95

Maak zelf je chocolademelk met een stuk pure

Gebak
We hebben wisselend (huisgemaakt) gebak,
vraag ons naar het huidige aanbod of kom
even kijken aan de bar.

0,70

Koffie _ Speciale koffie’s _ Thee _ Verse thee _ Premium thee _ Chai thee _ Fris

Koffie

Speciale koffie’s

De koffie en koffievarianten worden gezet met de

Premium thee

Colombiaanse Kachalù boon. Deze 100% Arabica boon is

IJskoffie met slagroom

4,40

biologisch en draagt ook het Rainforest Alliance keurmerk.

Iced Flat White

4,00

Voor espresso en espressovarianten wordt de Caffé Ristretto
melan- ge gebruikt, Caffé Ristretto heeft de kenmerkende
smaak van een echte Itali- aanse espresso.

Koffie Leven

3,90

Aangeklede koffie met een glaasje advocaat met
slagroom en wat lekkers

Cappuccino Leven

4,30

Aangeklede cappuccino met een glaasje advocaat met
slagroom en wat lekker
Elke andere drank kan natuurlijk ook Leven gemaakt

4 Seizoenen Kruiden

Barista

Combinatie van zoete en kruidige smaken, zonder

Latte Macchiato met siroop

Vruchtenmix
Pure gedroogde vruchten met een vol bouquet van

Cappuccino met siroop

Jasmijn White Pearl
Milde groene thee met een krachtig jasmijnaroma

Limburgse Koffie

2,90

Licor 43 Koffie

Latte Macchiato

2,95

Met Licor 43 likeur en slagroom

Flat White

3,75

Baileys Koffie

Cortado

2,80

2,75

Al onze koffie’s kunnen ook Cafeïnevrij +0,40 of in plaats van
melk met Sojamelk +0,40 worden bereid.

5,60

Italiaanse Koffie

5,90

Met Amaretto likeur en slagroom

5,90

 3 min

Met Baileys likeur en slagroom

Glaasje likeur

Chai thee
Chai Latte

5,90

3,45

Indiase melkthee met specerijen

Dirty Chai Latte
4,35

Amaretto, Licor 43, Baileys, Els of Ketel 1 Jenever

4,45

Met een espresso shot voor extra pit

Iced Chai Latte

3,55

Turmeric Latte

3,55

Kruidige latte met kurkuma, kaneel, kardemom,

Thee

gember, chili, vanille en zwarte peper

De losse thee varianten zijn afkomstig van de ambachtelijke

Fris

Maastricht (sinds 1878).

Ceylon

2,50

Zwarte thee uit Sri Lanka  3 min

Earl Grey

2,50

Zwarte Ceylon thee gearomatiseerd met bergamot
cirus olie  3-4 min

Dael’s Droum

2,50

Zwarte thee met vruchten en bloemen  3-4 min

Rooibos

2,50

100% pure rooibos uit Zuid-Afrika, zonder theïne
 2-4 min

Chinese Sencha

2,50

Ambachtelijke
koffie

Pure groene thee uit China  2-3 min

Onze barista’s bereiden voor
u koffie en espresso met

Verse thee

bonen van de ambachtelijke

Verse Munt

3,35

Verse Gember - Citroen

3,35

Verse Gember - Citroen - Munt

3,55

Maison Blanche Dael uit

3,05

Met Els likeur en slagroom

koffiebranderij en theepakkerij Maison Blanche Dael uit

koffiebranderij en theepakkerij

fruitsmaken en aroma’s, zonder theïne  8 min

Kaneel, Geroosterde Hazelnoot of Macadamia Noot

Cappuccino

Espresso Macchiato

3,65

3,05

Vanille, Chocolade, Caramel, Gezouten Caramel,

2,95

3,60

theïne  5 min

Kaneel, Geroosterde Hazelnoot of Macadamia Noot

Koffie Verkeerd

Doppio

3,75

3,05

Vanille, Chocolade, Caramel, Gezouten Caramel,

2,50

2,50

fruitige tonen van bloesem & bes met Champagne

Wisselende special, zie onze bar of vraag het de

Koffie 

Espresso

Witte en groene thee met frisse tonen van citroen en
extract  3-4 min

+1,40

3,75

3,05

Koffie van Nu

worden

Mocchaccino

Thé Blanc Cassis

Sencha Green Lemon

2,50

Frisse groene thee met citruschil en lemongrass

Chaudfontaine Plat

of Bruisend

2,50

Coca Cola Regular, Zero of Cherry

2,50

Sprite

2,50

Fanta Orange

2,50

Fanta Cassis

2,60

Fuze Ice Tea Black Tea Sparkling of Green

2,65

FÏNLEY Tonic, Bitter Lemon of Ginger Ale

2,60

Rivella

2,60

Appelsap

2,60

Fristi

2,60

Chocomel

2,60

Glas Melk

1,95

 2-3 min

Volg ons op


Gratis internet

brasserieleven

 Leven

 @brasserieleven

 espresso

Maastricht (sinds 1878).

www.brasserieleven.nl

 Biologisch product

 Vegeratisch gerecht

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Smaak, historie en sfeer onder één dak
U bevindt zich in een rijksmonumentaal pand dat de rijke wijnhandelaar Nicolaas Rutten (1861-1910)
in 1905 liet bouwen voor zijn tweede vrouw Henriëtte Janssen. Het huis werd gebouwd op achtiendeeeuwse voorraadkelders met tongewelven van een eerdere bebouwing en is in traditionele neogotische
stijl opgetrokken.

E

r wordt gezegd dat het pand ontworpen zou zijn door

Toen Bernard Kleikamp (1881-1968) de nieuwe eigenaar van

architect Joseph Cuypers, zoon van de beroemde

het pand werd, opende hij er in 1929 een winkel met onder

Pierre Cuypers, die het Centraal Station en het Rijksmuseum in

andere kachels en haarden en een kuiperij . Zijn oudste zoon

Amsterdam op zijn naam heeft staan.

Hub Kleikamp (1912-1980) nam de zaak in 1968 over en bouwde
die verder uit.

In de serre is in het glas-in-lood de thematiek van het beroep
van de wijnhandelaar terug te vinden, zo zijn er druiventrossen,

Zijn zaak werd een begrip in en rond Sittard. Kleikamp verkocht

wijnbladeren en een wijnkelk te zien. Ook is er een muurschildering

gereedschap en ijzerwaren. De achterwand in de winkel

van een Noors fjordenlandschap te zien waarbij misschien wel

bestond uit ontelbare lades en kastjes waarin evenzoveel

Nicolaas Rutten en zijn vrouw Henriëtte afgebeeld zijn.

spijkers, schroeven, klemmen, gereedschap en noem maar
op, verborgen zat. Alles werd nog per stuk of per gewicht

Het echtpaar was nogal romantisch ingesteld want later werd het

verkocht. Zinken emmers, ladders, messen maar ook gas- en

huis nog verder verfraaid. De houten omheining werd vervangen

petroleumlampen waren er te vinden.

door neogotische siertorentjes en een toegangspoort die een
herinnering moest zijn aan de middeleeuwse Limbrichterpoort.

Veel Sittardenaren herinneren zich dit pand ook nog om een
andere reden: in de oorlog was hier een schuilkelder waar veel

In de tuin liet Nicolaas Rutten een koetshuis bouwen in de trant

buurtbewoners een veilig heenkomen zochten bij luchtalarm.

van een middeleeuws kasteeltje, dat doet denken aan een

Ook was hier een noodkerk ingericht, hier werd kerstmis 1944,

soort vestingwerkje met kantelen, Casa Mia genaamd. Het ligt

in de granatentijd, de nachtmis gevierd.

net om de hoek op de Parklaan en is nu een woonhuis. Toen
Nicolaas Rutten als een van de eerste in Sittard een automobiel

Met de opkomst van de grote bouwmarkten schakelde Kleikamp

aanschafte, kreeg Casa Mia al vlug de functie van een garage.

over op de verkoop van een breed scala aan producten.
Zo werd er onder andere alles voor de liefhebber van schietsport

Nadat Rutten in 1910 overleden was, hertrouwde de weduwe in 1920 in

verkocht, darts sports, fitness apparatuur, modelbouw, messen,

Parijs met een welgestelde graaf. Op een van hun vele reizen ontmoetten

maar ook fietsen en tuinmeubelen.

ze koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Prins Hendrik werd in 1927
uitgenodigd om naar Sittard te komen om het vaandel van het “Roode

In 2015, na meer dan 80 jaar de winkel Kleikamp te zijn geweest,

Kruis’ uit te reiken aan de Sittardse afdeling. Hem stond een groot onthaal

kreeg het pand een horeca bestemming met de komst van

en een vorstelijk ontvangst te wachten ten huize van de gravin.

Leven.

Wijnen _ Pinkyrose Lemonade _ Bieren _ Aperitieven _ Gin & Tonics _ Borrel

Wijnen
Wit Sauvignon Blanc, Vermentino

glas

fles

4,10

19,25

Bieren
Flink - Blond

Franse Wijnhuis Pasquiers - Droog, fris en zacht, met

Brouwerij ‘t IJ - Diepgoud met een verfrissend bittere

tonen van groene appel en meloen

smaak 4,7%

Rosé Grenache Gris, Cinsault

4,10

19,25

Zatte - Biologische Tripel

Franse Wijnhuis Pasquiers - Droog en fruitig met

Brouwerij ‘t IJ - Stevig goudgeel met een geur van

nuances van bessen en frambozen

vers fruit en een vleugje graan 8%

Rood Shiraz

4,10

19,25

Natte - Biologische Dubbel

Franse Wijnhuis Pasquiers - Dieprood en kruidig met

Brouwerij ‘t IJ - Zacht donker met moutige, licht

de geur van specerijen en koffie

gebrande aroma’s 6,5%

IJwit - Witbier

Aperitieven
3,85

Mimosa Cocktail
4,30

Handgemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten gemixt
met Chaudfontaine Bruisend.

Spiced Lemon & Rose

3,95

Fris en pittig met rozenblaadjes, rode peper en oosterse
kruiden

Floral Ginger & Orange

3,95

Bloemig en zoet met sinaasappel, gember en lavendel

Straight Lemon
Fris en zoet met citroen en citroengras

5,95

Italiaans aperitief van bittere en zoete sinaasappel

4,30

4,30

Gin & Tonics
Hendrick’s Gin

4,60

Brouwerij ‘t IJ - Donkerblond met een fruitige, bittere

& citroen

Bombay Bramble Gin

Liefmans Fruitesse

Met Royal Bliss bohemian berry sensation & vers

3,95

Met accenten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes

8,95

Met Royal Bliss vibrant yuzu tonic water, komkommer

afdronk 7%

8,00

rood fruit

en aardbei 3,8%

Amstel Radler 0,0% Citroen
Dorstlessende mix van acoholvrij bier en
citroenwater

3,95

4,95

Cocktail van prosecco en vers geperste jus d’orange

Aperol Spritz

citrus-achtige tonen 6,5%

I.P.A. - India Pale Ale

6,35

Licht mousserend, met een mild en fruitig aroma

Brouwerij ‘t IJ - Licht troebel, fris met kruidige en

Pinkyrose Lemonade

Caravelle flesje 20 cl

3,55

Borrel
Bourgondische bitterballen

7,95

8 stuks “gezonde” bitterballen uit de oven

“Lekker veur bie de borrel” plank
Diverse lekkernijen op een plankje

19,75

