de Blaauwe eetkaart

de Blaauwe eetkaart

Hapjes

Flammkuchen

Borrelnootjes*
Nachos met salsadip en bieslooksaus*
Kalamata olijven***
Rauwkost met hummusdip***
Gepasteuriseerde boerderijkaas en oude kaas met Tieptopmosterd*
Mixplankje met boerderijkaas, oude kaas, olijven
en een Nimweegs Wurske met Tieptopmosterd
Drie kazenplankje; drie luxe, gepasteuriseerde kazen van
kaasboer De Wit met Tieptopmosterd en vijgenchutney*
Nimweegs Wurske met Tieptopmosterd**
Huisgemaakte zoute karamel met pinda’s en pure chocolade***
Huisgemaakte Indonesische rundergehaktballetjes (6 stuks)** (Warm;
ook te bestellen na 20:00u)

Warme hapjes

1,80
4,00
4,00
4,00
9,00
12,50

Uit de oven; met een bodem van dun brooddeeg en zure room, tenzij anders vermeld

12,50

Spinazie; met een pittenmix en blauwe kaas*

9,00
4,00
9,00

Tot 20:00u

Meergranen pistoletje met hummus en zongedroogde tomaten***
4,50
Nachos uit de oven met groenten en cheddar
9,50
geserveerd met salsadip*
Bitterballen met Tieptopmosterd (10 stuks)
7,50
Veganistische bitterballen met Tieptopmosterd (8 stuks)***
9,00
Groentesamosa’s met chilisaus (10 stuks)*
7,00
Uienringen in bierbeslag met bieslooksaus (10 stuks)*
7,00
Kaasstengels met chilisaus (8 stuks)*
9,00
Mini-frikandellen met mayonaise (10 stuks)
7,50
Vegetarische mini-frikandellen met mayonaise (10 stuks)*
8,00
Vegetarische garnituur (12 stuks)*
9,50
Garnituur (12 stuks / 25 stuks)
9,50 / 17,00

Soep

Tot 20:00u

Tot 20:00u

Elzasser; met prei en spek**
Mexicaans gekruid rundergehakt**; met jalapeño peper, prei, paprika en kaas
Zalm; met rucola en mosterd-dille dressing
Salami***; met prei en srirachamayonaise* (ook veganistische optie mogelijk)

klein / middel / groot

Warme gerechten & bijgerechten

Tot 20:00u

Duivels rundvlees; stoofvlees** met sojasaus,
kokosmelk en rode peper

13,90

Garnalenspiesjes met knoflookolie en brood

11,90

Pittige kaasfondue van Gorgonzola
geserveerd met rauwkost en brood*

12,50

Veganistische burger met rode bietenschijfjes,
kimchi, rucola en srirachamayonaise***

11,90

Shakshuka met geitenkaas en brood*

11,90

Friet met mayonaise*
klein (1p) / middel (2-3p) / groot (4p+)

4,50 / 5,80 / 7,00

Zoete aardappelfriet
(1-2p)

5,50

Rijst***
klein / groot

2,50 / 4,00
5,50 / 7,00

Snert van Gert**
klein / groot

6,50 / 9,00

Linzensalade met geitenkaasroom*
klein / groot

Veganistische snert van Gert***
klein / groot

5,50 / 8,00

Geroosterde rode- en chioggia bieten met balsamicoazijn***

*Vegetarisch | **Biologisch vlees van slagerij De Groene Weg | ***Veganistisch

6,50 / 9,50 / 13,00

*Vegetarisch | **Biologisch vlees van slagerij De Groene Weg | ***Veganistisch

5,50

