TERRASKAART BUITENZORG
WIJN & BUBBELS

OM TE BEGINNEN

glas € 4,50 | fles 0,75 liter € 23,50

Assortiment brood met
huisgemaakte boter & dips | € 4,50
Appetizer plank,
lekkere hapjes om alvast in de stemming te
komen | € 10,50

Voor bij de borrel
Portie frites
Mini frikadelletjes (8 stuks)
Kaastengels (6 stuks)
Bietenballen (6 stuks)
Bitterballen van Dobben (6 stuks)
Vlammetjes (6 stuks)
Bittergarnituur warm (8 stuks)
Kaasplankje (4 soorten met garnituur)
Plateau charcuterie (per 2 pers.)
Luxe hapjes, (10 stuks)

€ 2,50
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,50
€ 17,50

DRANKEN WARM compleet
Koffie, espresso, thee
Cappuccino, koffie verkeerd
Dubbele espresso, Latte Macchiato
Verse munt of gember thee
Warme chocolade melk
- met slagroom
Irish-, Italian-, French- Spanish of
Kiss of fire coffee

€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,75
4,00
3,00
3,50
4,00
7,50

OVERIGE DRANKEN
Limonade
Rivella, Ginger Ale
Appelsap, tomatensap
Fristi, Chocomel
Verse jus d'orange
Huisgemaakt ice tea, per 1 liter

€ 1,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,75
€ 12,50

Heritage du Baron Chardonnay/Colombard
Calusari Pinot Noir
Calusari Pinot Grigio Rosé
Amadeus Schoppen Vestival Moezel | fles 1 liter
Prosecco Follador | piccolo 0,2 liter
Prosecco Follador | fles 0,75 liter

€ 9,50
€ 25,00

Tevens diverse wijnen (ook alcohol vrij) per glas te
bestellen, vraag gerust om advies.

3 luxe zoete hapjes
HIGH-TEA
| € 19,50
- onbeperkt
thee 3 luxe
zoete hapjes
Soepje, bordje carpaccio,
3 luxe zoete hapjes en
2 belegde high-tea broodjes

LUNCHEN
Tosti ham-kaas
Uitsmijter (ham-kaas / spek / rosbief)
Kroket op brood (2 stuks)
Soep van de dag (met brood en boter)
Baquette (brie / zalm / rauwe ham / carpaccio)
Maaltijdsalade (vega/vis/vlees)

€ 5,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 15,00

FRISDRANKEN | € 3,00
per 0,2 liter

Coco-cola
Fanta
Fuze Tea Sparkling
Kinley Lemon
Sprite
Chaudfontaine
- rood

Coco-cola light
Fanta cassis
Fuze Tea Green
Kinley Tonic
Jus d'orange
Chaudfontaine
- blauw

per 0,5 liter | € 5,50

Chaudfontaine
- rood

Chaudfontaine
- blauw

TERRASKAART BUITENZORG
VOORGERECHTEN
Romige aspergesoep met kruiden (vega)
Tompouce van mousse, komkommer en
gerookte zalm
Bruchetta tomaat en serranoham
Carpaccio XL met truffelmayo,
Parmeggiano en rucola

BUITENGEWOON
BUITENZORG
(OOK VOOR THUIS)
Heeft u in deze tijd toch nog een speciale
gelegenheid of heeft u specifieke wensen?
Laat het ons weten!
In overleg kunnen we vast iets bijzonders
voor u en uw gezelschap samenstellen...

HOOFDGERECHTEN

DINCH | € 35,00

Gepofte zoete aardappel met zure room
en gewokte groenten (vega)

Neem de tijd en geniet van een dinch,
vervanging van de lunch en het diner.

Catch of the day met beurre blanc van
tomaten, groente en aardappelpuree

Laat u inspireren in vijf gangen
samengesteld met verse producten
uit de streek en van het seizoen.

Asperges Klassiek;
ham, ei, krieltjes, beurre blanc en boterjus
Biefstuk uit de pan met brood of frites
Black Angus Burger (rund) op een belegd
broodje met truffelmayonaise en frites

DRIEGANGEN
KEUZE MENU | € 29,50
Losse gerechten?
Voorgerecht € 9,50 | Hoofdgerecht
€ 19,50| Nagerecht € 7,50

U heeft keuze uit vegetarische-,
vlees- of visgerechten.
Heeft u speciale (dieet)wensen dan houden
wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

BIER OP FLES
per flesje 0,2 liter tot 0,33 liter

Hertog Jan
Duvel
Desperado
Westmalle Tripel

€
€
€
€

3,00
5,50
5,50
6,00

SUPPLEMENTEN | € 2,50
per supplement

Salade, groenten of frites?

ALCOHOLISCHE DRANKEN

NAGERECHTEN
Luchtige chocolademousse met rood fruit
Kaasplank met diverse binnenen buitenlandse kazen

Heeft u zin in een aperitief,
cocktail ofmet
watdiverse Kinderijsje
Kaasplank
sterkers, ook dat is
in huis! met diverse Appeltaart met slagroom
Kaasplank
Kaasplank met diverse IJs; 2 bolletjes met slagroom
Vraag naar ons assortiment!

€ 10,00
€
€
€

3,00
4,50
5,50

