LUNCH

11:00 - 17:30

Luxe Broodjes keuze uit Ciabatta, Speltbrood, Landbrood (wit of bruin)
Bangkok
Stukjes gebakken runderhaas met champignon, bosuitjes, taugeh, uien en sojasaus

€ 9,25

Singapore
Gebakken kip met taugeh, uien, champignon, bosuitjes en kerrie-chili saus

€ 8,75

Satay daging
Runderhaassaté, taugeh, lente-ui, satésaus en gebakken uitjes
een beetje kokosrasp en kroepoek

€ 9,25

Tokyo
Reepjes runderhaas, lenteui, taugeh, terriyakisaus en sesamzaadjes

€ 9,25

Roma

Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan, rode uien,
pijnboompitten en pesto-mayonaise
€ 8,75
		

Borelli

Dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise,
kappertjes en pijnboompitten

€ 8,75

Glasgow
Gerookte zalm met roomkaas, rode uien, gekookt ei en citroen-mayonaise

€ 8,75

Atlantic ocean
Huisgemaakte tonijnsalade met rode uien, kappertjes, augurk en ei

€ 7,50

California
Krabsalade aangemaakt met creme fraiche, mayonaise

€ 7,50

Salentina Verdura
Hummus, gegrilde paprika, courgette gekarameliseerde ui en olijfringetjes		

€ 6,75

Vienna
Gegratineerde geitenkaas met honing, paprika, pijnboompitten
en honing-tijm dressing

€ 7,25

Napoli / Caprese (vegetarisch)
Mozzerella uit de oven met (salami), tomaat, pijnboompitten en pesto

Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 7,00

LUNCH

11:00 - 17:30

Uitsmijter of omelet

wit of bruin casino of Landbrood + €0,50

Naturel 		
Kaas 		
Ham 		
Bacon 		
Rosbief 		
Ham - Kaas 		
Zalm 		

Croquetten

€
€
€
€
€
€
€

7,50
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
9,75

geserveerd met brood en roomboter

1 of 2 kalfscroquetten
1 of 2 garnalencroquetten

€ 4,00
€ 5,00

€ 7,75
€ 9,50

Huisgemaakte Soepen geserveerd met brood
Vegetarische tomatensoep		
Uiensoep		
Dagsoep van de chef 		

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Wraps
New Mexico
Tortilla wrap met gerookte kip, sla, rode ui, tomaat en BBQ-mayonaise 		

€ 7,75

Portpatrick
Tortilla wrap met Schotse gerookte zalm, kruidenkaas, sla, rode ui,
ei en citroen mayonaise 		

€ 8,75

Vittore
Tortilla wrap met carpaccio, sla, rode ui, pijnboompitten, Parmezaan
en pesto-mayonaise 		

€ 8,25

Beijing
Tortilla wrap met gepaneerde kippenborst, sla, tauge, enoki, lente ui
en hoisin-mayonaise 		

€ 6,75

Milano
Tortilla wrap met salami, pesto, roomkaas, sla en rode ui 		

€ 7,00

Madam Harel (vegetarisch)
Tortilla wrap met sla, lente-ui, brie, gekarameliseerde walnoten, paprika
en een honing-tijm dressing 		
Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 7,25

LUNCH

11:00 - 17:30

Club Sandwich
Club Sandwich kip
met gerookte kip, bacon, sla, uien, pijnboompitten en BLVD saus 		

€ 10,25

Philly steak cheese club Sandwich
met Black Angus roast beef, sla, tomaat, rode ui, kaas, Amerikaanse BBQ-mayonaise

€ 10,25

Hellman`s club Sandwich
met streaky bacon, tomaat, sla, gebakken ui, Amerikaanse Hellman`s©
mayonaise en gebakken ei		

€ 10,25

Club Sandwich zalm
met gerookte zalm, sla, rode uien, ei, tomaat en citroen mayonaise 		

€ 11,00

Croque Monsieur
Naturel 		
Ham 		
Gerookte zalm 		
Croque madame met ham en gebakken ei 		

€
€
€
€

5,75
6,50
8,50
7,75

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,25
4,00
5,00
4,50
5,00
4,00
5,00

Pistolets keuze uit wit of bruin
Jonge kaas 		
Oude kaas 		
Ham 		
Gezond 		
Brie 		
Black Angus Rosbief 		
Gekookt ei, tomaat en mayonaise 		
Filet Americain 		

Voor de kids
Frietjes, appelmoes en keuze uit: kipnuggets, mini frikandelletjes, kroket of vissticks
Tosti kaas of ham kaas 		

€ 7,50
€ 3,75

Warme lunch
Kipsaté met salade en brood of frites 		
Italiaanse hamburger op een ciabatta met mozzerella, sla,
tomaat en ui geserveerd met frites 		
Kogelbiefstuk met jus, brood of frites en salade 		

Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 16,25
€ 11,50
€ 16,75

SALADES
Salades

GEHELE DAG

(met brood en roomboter € 0.50 extra)

Thaise beefsalade
van gemarineerde gebakken runderhaas met rode ui, bosuitjes, tauge,
champignon, Spaanse peper en een oosterse dressing 		

€ 14,25

Geitenkaassalade
met honing gegratineerde geitenkaas, paprika, pijnboompitten,
gekarameliseerde walnoten en een honing-tijmdressing 		

€ 13,75

Salade met pasta,
gerookte kip, bacon, cornichons, pesto, Parmezaan en een citroen-mayodressing

€ 14,50

Filipijnse gambasalade
met gebakken gambas, ui, champignon, tauge, bosuitjes en een chilisaus 		

€ 14,25

Salade met Schotse gerookte zalm
met cornichons, rode uien, croutons, gekookt ei en een citroen-mayodressing 		

€ 14,25

Salade met gebakken kip of tofu,
tauge, ui, champignon, bosui, cashewnoten, Spaanse peper
en een oosterse dressing 		

€ 13,50

Salade niçoise
met gebakken tonijnfilet (150 gram), gekookt ei, ansjovis, haricoverts,
croutons, kappertjes en een frisse citroen-mayodressing 		

€ 15,75

Carpacciosalade van ossenhaas
met pesto-mayonaisedressing, pijnboompitten, rode ui,
kappertjes, Parmezaan en croutons 		

€ 14,25

Caesar Salad
van gemengde sla met gerookte kip, ansjovis, gekookt ei, bacon,
Parmezaan en ansjovisdressing 		

€ 14,00

Mediterraanse vissalade
met in olijfolie gebakken gambas, tonijn, zalm, krab surimi, cherry tomaatjes,
croutons, lente- ui met een knoflookdressing 		

Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 15,75

VOORGERECHTEN

17:30 - 22:00

Carpaccio van runderhaas
De klassieke Carpaccio met pesto, pijnboompitten, kappertjes,
Parmezaan en filodeeg met verse kruiden 		

€ 11,75

Vitello tonnato
Dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise,
kappertjes en pijnboompitten 		

€ 11,75

Dim Sum
8 gestoomde Chinese hapjes met 2 sausjes 		

€ 11,25

Tonijnfilet
In sesam geroosterde tonijnfilet met zeewiersalade en wasabimayo 		

€ 12,25

Steak tartaar
Van ossenhaas met landbrood (rauw rundvleesgerecht) 		

€ 11,75

Gambas
In de oven gegaarde gambas met knoflookolie en Spaanse pepers 		

€ 11,75

Zalm toast
Gerookte zalm met vers gehakte dille, toast en een kleine Bloody Mary 		

€ 11,75

Brood met kruidenboter 		

€ 4,50

Huisgemaakte Soepen
Vegetarische tomatensoep 		
Uiensoep		

€ 6,00
€ 6,00

Dagsoep van de chef 		

€ 6,00

Heeft u een allergie? Meld het ons.

HOOFDGERECHTEN

17:30 - 22:00

Grill
Tournedos met groene asperges en truffeljus

180 / 240gr

€ 21,00 / € 26,50

Ribeye (+/-300 gram) met huisgemaakte knoflooksaus en een echte
Amerikaanse smokey BBQ-saus 					

€ 20,75

Runderhaasspies van runderhaas, champignon, ui en paprika 				

€ 19,75

Lamsrack met knoflook-muntsaus 					
				

€ 21,75

Vis

Zalmfilet op de huid gebakken met daggroenten en boter-bieslooksaus		
€ 19,25
		
Slibtong en gambas met daggroente en een kreeftenroomsaus				
€ 19,75

Specials
Japans trio van gamba, tournedos en zalm in een terriyakisaus met babymais,
broccoli en een bakje witte rijst					

€ 20,75

Steak tartaar van ossenhaas (rauw rundvleesgerecht)					

€ 18,50

Bijgerechten & Sauzen
Krul frites met mayonaise
Portie frites met mayonaise
Daggroenten
Gemengde salade

€
€
€
€

3,50
3,00
3,50
3,00

Pepersaus
Stroganoffsaus
Béarnaisesaus
Satésaus

€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,00

Knoflooksaus
Cocktailsaus
BBQ saus
Mayonaise

€
€
€
€

1,00
1,00
1,00
0,60

Hoe wilt u uw vlees?

Rare (rauwe lauwe kern)
Medium (rauwe lauwwarme kern)
Mediumwell (kleine rauwe warme kern)
Well (volledig doorbakken)

Heeft u een allergie? Meld het ons.

RARE

MEDIUM

WELL

HOOFDGERECHTEN

17:30 -22:00

Sate
Runderhaassaté op chefs wijze met gado-gado salade, vers fruit,
kroepoek, gebakken uitjes en frites of witte rijst 				

€ 19,25

Maiskipsaté op chefs wijze met gado-gado salade, vers fruit, kroepoek,
gebakken uitjes en frites of witte rijst				

€ 17,25

Pasta
Tagliatelle met op huid gebakken zalm, daggroenten en roomsaus 		

€ 17,75

Tagliatelle met kip, champignon, tomatensaus en Parmezaan 		

€ 17,00

Pasta met tomatensaus en olijventapenade en Parmezaan (vegetarisch)		

€ 15,50

Voor de kleintjes hebben wij uiteraard een kindermenu.
Frietjes, appelmoes en keuze uit: kipnuggets, mini frikandelletjes, kroket,
stokje saté, of vissticks, en natuurlijk een kinderijsje! 				

Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 8,00

SHARED

17:30 - 22:00

Wij hebben een aantal gerechtjes geselecteerd. Hiermee kan het diner naar eigen smaak en
wens ingevuld worden. Wij adviseren 3 gerechtjes per persoon.

Asian:
•
•
•

Rendang pasteitje
Langzaam gegaarde en met hoisin gelakte buikspek
Tonijn tartaar met wasabi mayo en zeewiersalade

Middelandse zeegebied:
•
•
•

Ossobuco met orzo
Pomodori met buffelmozzarella, pijnboompitten en pesto
Spaanse runder gehaktballetjes in tomatensaus en kikkererwten

USA:
•
•
•

Texas buffalo chicken breast met Spiracha mayo en lente ui
3 mini pitabroodjes gevuld met pulled beef
Boneless spareribs met Jack Daniel's Honey BBQ sauce

Per gerechtje € 9,75

Shared joy
is a double joy
Heeft u een allergie? Meld het ons.

WIJN
Witte wijn per glas / fles
Finca Constancia Altozano Verdejo Sauvignon Blanc
Spanje - Vino de la Tierra Castilla
Sauvignon Blanc, Verdejo
Fris | tropisch fruit | bloesem | grassig

€ 4,00 / € 20,00

Domaine Le Pin Sauvignon Blanc
Frankrijk - Languedoc - I.G.P Pays d'Oc
Sauvignon Blanc
Verfrissend | citrusfruit | mineralen | klassiek

€ 4,50 / € 24,50

Boschendal Jean Garde Unoaked Chardonnay
Zuid-Afrika - Franschhoek
Chardonnay
Levendig | citrus | perzik | fris

€ 5,00 / € 26,50

Witte wijn per fles
Masi Passo Blanco (Bio)
Argentinië - Mendoza
Pinot Grigio, Torrontes
Fris | peer | citrus | bittertje		

€ 32,00

Boschendal 1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée
Zuid-Afrika - Franschhoek
Sauvignon Blanc, Sémillon
Verkwikkend | tropisch | kruidig | stuivend		

€ 39,00

Boschendal 1685 Chardonnay
Zuid-Afrika - Franschhoek
Chardonnay
Vol | geel fruit | nootmuskaat | botertje		

€ 39,00

WIJN
Rode wijnen per glas / fles
Finca Constancia Altozano Tempranillo Syrah
Spanje - Vino de la Tierra Castilla
Syrah / Shiraz, Tempranillo
Elegant | zwart fruit | specerijen | vanille

€ 4,00 / € 20,00

Boschendal Lanoy Cabernet Sauvignon Merlot
Zuid-Afrika - Franschhoek
Cabernet Sauvignon, Merlot
Rijk | zwarte bes | kruidig | herfstwijn

€ 4,50 / € 25,00

Maison Didier Joubert Pinot Noir
Frankrijk - Languedoc
Pinot Noir
Elegant | fruitig | licht | vrolijk

€ 5,00 / € 26,50

Rode wijnen per fles
Beronia Tempranillo
Spanje - Rioja
Tempranillo
Fruitig | rood fruit | kruiden | vanille		

€ 26,50

Boschendal Larone Shiraz Mourvèdre
Zuid-Afrika - Franschhoek
Mourvedre, Syrah / Shiraz
Klassiek | zwarte bessen | romig | soepel		

€ 27,50

WIJN
Rosé wijnen per glas / fles
Culemborg Rosé
Zuid-Afrika - West Kaap
Pinotage, Syrah / Shiraz
Fruitig | aardbei | rode bessen | fris

€ 4,00 / € 20,00

Boschendal The Rose Garden
Zuid-Afrika - West Kaap
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah / Shiraz
Mild | framboos | noten | sappig

€ 5,00 / € 26,50

Rosé wijnen per fles
A.C. Côtes de Provence
Frankrijk - Provence
Cinsault, Grenache, Syrah / Shiraz
Bleek | bloesem | rode bessen | elegant		

€ 36,50

Boschendal 1685 Chardonnay Pinot Noir
Zuid-Afrika - Franschhoek
Chardonnay, Pinot Noir
La Promenade		

€ 39,00

Sparkling per glas / fles
Vilarnau Cava Brut Reserva
Spanje- Penedès
Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Verfrissend | citrusfruit | kruidig | stevige mousse

€ 5,50 / € 35,00

Sparkling per fles
Boschendal Grande Cuvée Brut
Zuid-Afrika - Franschhoek
Chardonnay, Pinot Noir
Rijk | citroen | sinaasappelschil | rond		

€ 50,00

DESSERT

17:30 -22:00

Sticky Toffee
Zoete toffee taart met caramel saus vanille ijs en slagroom 		

€ 7,25

Hazelino
Krokante hazelnoot bol met hazelnoot ijs en slagroom 		

€ 7,00

Tiramisu
Met een bolletje vanille ijs en slagroom 		

€ 7,00

Tarte Tartin
Met appel en kaneelijs en slagroom 		

€ 7,00

€ 6,00
Scropino		

SPECIAL COFFEE
Irish Coffee (met Jameson Whiskey) 		

€ 6,75

French Coffee (met Grand Marnier) 		

€ 6,75

Italian Coffee (met Amaretto) 		

€ 6,75

Spanish Coffee (met Tia Maria) 		

€ 6,75

BLVD Coffee (met Frangelico) 		

€ 6,75

Cuban Choco

€ 7,00

		

Heeft u een allergie? Meld het ons.

