ONTBIJT
zaterdag en zondag van 9u30 tot 11u30
Ontbijt Boekenhof

18,95

vers geperst fruitsap, koffie of thee, assortiment broodjes, koffiekoekjes, brie,
nootham, kip curry, preparé, confituur, choco, eitje (gekookt, roerei of spiegelei),
yoghurt met granola, vers fruit

Ontbijt Boekenhof deluxe

24,95

Boekenhof ontbijt + glaasje cava, gerookte zalm of Engelse worstjes

Kids menu (tot 12 jaar)
chocomelk (warm of koud), sandwiches, koffiekoekjes, kaas, eitje met soldaatjes,
confituur, choco, speculoospasta, yoghurt met granola, vers fruit

Glutenvrij ontbijt aan te vragen bij het reserveren

12,50

ZOETE LEKKERNIJEN
van 14u00 tot 17u00
Pannenkoeken met suiker of siroop

5,00

Pannenkoeken Mikado

6,50

Wafel met suiker

5,00

Wafel met slagroom

6,00

Huisgemaakt gebak van de week

6,00

FINGERFOOD EN TAPAS
Bordje Manchego

6,00

Bordje chorizo

7,00

Portie olijven

3,00

Bordje serranoham met grissini

8,00

Bordje calamares en looksaus

8,00

Tapastoren Boekenhof

16,50

chorizo, ensalade de russa, patatas bravas, albondigas, serranoham

Fijnproeversplankje met ambachtelijke kroketjes (15 stuks)

15,50

kroketjes gevuld met paëlla, kip-limoen, varkenswang, kalfszwezerik, vol-au-vent

Nacho's

12,50

met kaassaus, kruidig gehakt en zure room

Puntzak met frietjes en stoofvleessaus
en zoete mayonaise

13,00

LUNCH
van 12u00 tot 17u00
Croque monsieur 'anders gebracht'

9,60

Fajita's met kip en avocado

13,90

Burger van verse zalmfilet

15,80

met pestomayonaise

Burger van Angus Beef

16,80

met cheddar, gerookte ham, tomaat, rode ui, ijsbergsla, pulled pork, BBQ saus

Parelcouscoussalade met avocado en feta

14,50

met tomaat, limoen en koriander

Sushi bowl

16,50

met gerookte zalm en gembermayonaise

Focaccia met kip en Thousand Islandsaus

12,50

SALADES
Salade geitenkaas

16,60

met spek, appeltjes, frambozendressing
vegetarisch: zonder spek

Caeser salade

17,80

met gebakken kippenreepjes, Romeinse sla, ei, croutons, ansjovis, komkommer

Salade van de chef

23,80

met gerookte zalm, ganzenlever, gamba’s, scampi, gandaham

Thai beef salade
met fijngesneden rundsvlees, munt, limoen, koriander, sesam, fijne sla

19,80

WOKGERECHTEN
Wok met kip

19,40

met verse groentjes en hoisinsaus

Wok met scampi

22,80

met verse groentjes en sweet & sour saus

Wok veggie teriyaki

17,90

Wok Boekenhof 'Indian Mystery'

20,80

met kip, scampi, runderreepjes en fijne groentjes

PASTA
Spaghetti bolognese

14,90

Ambachtelijk bereide lasagne

17,00

Trio special van de chef

18,80

cannelloni, lasagne, spaghetti bolognese

Tagliatelle met scampi en gegrilde coquilles

23,40

met zachte currysaus

Cannelloni van ricotta en spinazie
met tomatenmascarponesaus

17,90

VOORGERECHTEN
Ambachtelijk bereide kaaskroketten

13,50

met fris slaatje

Ambachtelijk bereide garnaalkroketten

15,50

met fris slaatje

Duo van kaas- en garnaalkroket

14,50

met fris slaatje

Verse dagsoep (marktaanbod)
Vitello tonato

7,50
17,20

fijngesneden kalfsvlees met tonijndressing

Carpaccio van rund op de wijze van Modena

15,50

Carpaccio van coquilles

15,60

met groene appel, granaatappel en venkelloof

Scampi look (5 stuks)

16,40

Scampi op wijze van de chef

16,50

met paprika, rode curry en elixir d'Anvers

VLEESGERECHTEN
Filet Pur (Ierland)

31,90

met seizoensgroentjes en saus naar keuze

Toscaanse zesrib (350g)

28,90

Huisgemaakte vol-au-vent

20,30

Huisgemaakte vol-au-vent van de chef

20,30

Traaggegaarde ribbetjes

23,00

met madras curry

met looksaus, sweet chili en verse ananas

Graangevoederde steak

24,00

met seizoensgroentjes en saus naar keuze
Bijgerechten: frieten, kroketten, puree, aardappelwedges of rijst
Sauzen: pepersaus, champignonsaus, béarnaisesaus, natuursaus
Supplementen
Bijgerechten
Sauzen

3,00
3,00

Mayonaise, ketchup
Truffelmayonaise

0,50
1,00

VISGERECHTEN
Gegratineerde kabeljauw

27,00

met tomaat, mozzarella, rucola en parmezaanpuree

Gegrilde zalm

23,00

op rode pestopuree en paprikacoulis, gegrilde groentjes

Gegrilde gamba's op wijze van de chef

26,50

Scampi in looksaus (8 stuks)

24,00

Scampi op wijze van de chef (8 stuks)

24,50

Bijgerechten: frieten, kroketten, puree, aardappelwedges of rijst

Supplement: 3,00

DESSERTS
Dame blanche

8,80

Coupe advocaat

9,00

Banana split

8,80

Huisgemaakte moelleux

9,60

Proeversbordje van de chef

11,50

panna cotta, rijstpap, crème brûlée, 2 bolletjes ijs

Crème brûlée

8,90

Café glacé

8,80

Tarte tatin

11,50

met speculaasijs

Kaasbordje
Verwenkoffie

Koffie of thee met 4 mignardises

12,80
9,90

