Kinder menu

t/m 12 jaar

Poffertjes
Met boter en poedersuiker

6,75

friet met snack
Frikandel / kroket / kipnuggets / kaassoufle. Met appelmoes en saus naar keuze

9,75

biefstuk met friet en groentjes

10,50

zeebaars met friet en groentjes

12,50

Kinderijsje

5,50

desserts
Huisgemaakte
8,75
brownie (vegan)
Met chocolade slagroom en rum parels
Vanille ijs €
8,75
Met koffiesiroop en amandelcrumble

11:00 - 21:30

Bolus creme brulee € 9,75
Met kaneel
Appelgebak €
Met slagroom +0,50

Finger food

Dame blanche €

mandje brood
Met huisgemaakte kruidenboter en
tomatentapenade

8,75

Knoflookbrood
parmezaan

8,75

Kaastengels
Met chilisaus (8 stuks)

7,75

Loaded Fries
Met gebakken kip

9,00

chickentenders
Met chilimayonaise

9,75

vegan

4,25

9,50

11:00 - 21:30

Neem contact op met:

frontdesk@boulevard17.nl | 0118-227702

Borrelplank

11:00 - 21:00

boulevard 17

boulevard 17
nacho’s
Met kip

9,75

verse calamaris
Met huisgemaakte remouladesaus

9,75

Bourgondische
Bitterballen
(8 stuks)

8,75

Diverse warme en koude tapas
voor 2 personen
32,50

luxe Bittergarnituur 9,00
(8 stuks)

Fingerfood

Naast heerlijk eten, kunt u ook luxueus overnachten bij ons! Meer
informatie of boeken? Kijk op onze website www.boulevard17.nl of kom
gezellig even langs de receptiebalie!

Loaded fries
Met paddenstoelen en truffelmayonaise

9,00

Vegan bitterballen (8 stuks)

9,00

Vegan nachos
Met maïs en jalapeno

9,75

kijk ook eens op onze website
of onze social media kanalen
www.boulevard 17.nl

ALLERGENEN
INFORMATIE
Scan de QR-code
voor onze allergenen
informatie.

Menukaart

lunch

Salade

11:00 - 17:00

Meergranen triangel met:
Rosbief
Zwarte pepermayonaise, pijnboompitten en geroosterde aardappel

13,75

Gerookte zalm
Huisgemaakte tzatziki, geroosterde tomaat en ingelegde ui

14,75

Gegrilde kipfilet
Mango chutney, cashewnoten en geroosterde tomaat

14,50

Geitenkaas
Geroosterde tomaat, gebakken spek en tomaten chutney

13,75

Uitsmijter met ham/kaas of spek
Met spek +2,50

Salade gegrilde octopus
Sriracha mayonaise, wakamé en sojabonen

17,75

Boulevard 17 salade
Gegrilde kip, croutons en truffelmayonaise

17,25

11:00 - 21:00

Vegan salade
Vegan ‘’vis’’ salade
Vegan zalm, wakamé en sojabonen

Wit of bruin brood:
11,75

Ambachtelijke rundvleeskroketten
Met mosterd

14,50

Ambachtelijke garnalenkroketten
Met huisgemaakte remouladesaus

16,75

Boulevard 17 Clubsandwich
Gerookte kip, bacon en eiersalade. Met friet +2,00

15,75

Vegan lunch

16,75

soep
Tomatensoep
Met basilicumroom

8,50

Vissoep
Rijk gevulde vissoep

9,50

Single

Taken

Hungry

voorgerechten
11:00 - 21:00

Pokeplate
Vegan zalm, radijs, parelcouscous en sojabonen

Oosterse pita
Falafel, ingelegde ui en gebakken uitjes

17,75

13,75

Vegan kroketten met mosterd
Met wit of bruin brood

14,50

Mandje brood
Met huisgemaakte kruidenboter en tomaten tapenade

carpaccio van ossenhaas
Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

Spareribs (niet duur, geen rib uit uw lijf)
Met huisgemaakte saus van Jack Daniels en honing

23,50

Surf en Turf
Black Angus; halve kreeft met huisgemaakte kruidenboter

32,50

Boulevard 17 burger
Pulled beef, koolsla en huisgemaakte Jack Daniels saus

23,50

Zeebaars
Met salsa vinaigrette

24,75

Black angus steak (aanrader)
In huisgemaakte overheerlijke eigen jus, nondejus wat lekker!

25,75

Heilbot
Met citroengrassaus

24,75

I’m on a seafood diet,
I see food and
I eat it

8,75

13,75

vegan
Gegrilde octopus
Met geroosterde tomaat, rode ui en sriracha mayonaise

Tosti

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met friet en salade

14,75
gegrilde pompoen
Met bulger, walnoten en kruidenolie

Ham en kaas

8,75

Griekse tosti
Fetakaas, spinazie en olijven

9,50

American 		
Filet american, augurk en sriracha

9,75

romige gebakken gamba’s
Gamba’s gebakken in onze huisgemaakte kruidenboter

15,50

Gamba’s 22,50
Tomaat en citroengras
Kip 21,50
Spinazie en knoflook

Vegan voorgerechten
Bietencarpaccio (wilt u veel of een bietje?)
Basilicum, granaatappel en tomaten chutney

19,75

Pasta
gerechten

Cannelloni
14,75

Aubergine, tomaat en komijn
20,75

Truffel 19,50
Bospaddestoelenmix en truffel

