DESERTS

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

e 7,25

Hazelino
Krokante hazelnoot bol met hazelnoot ijs en slagroom							

e 7,00

Tiramisu
Met een bolletje vanille ijs en slagroom								

e 7,00

Tarte Tartin
Met appel en kaneelijs en slagroom									

e 7,00

Brownie ( Huisgemaakt )
met chocolade ijs en slagroom										

e 7,00

Scropino											e 6,00

SPECIAL COFFEE
Irish Coffee (met Jameson Whiskey) 									

€ 7,25

French Coffee (met Grand Marnier) 									

€ 7,25

Italian Coffee (met Amaretto) 										

€ 7,25

Spanish Coffee (met Tia Maria) 									

€ 7,25

BLVD Coffee (met Frangelico) 										

€ 7,25

Cuban Choco 											€ 7,50

Allergenen informatie
Ei
allergie / EI

Gluten
allergie / GL

Lactose
allergie / LA

Schelpdieren
allergie / SC

Schaaldieren
allergie / SD

Mosterd
allergie / MO

Soja
allergie / SO

Lupine
allergie / LU

Selderie
allergie / SE

Sesam
allergie / SS

Noten
allergie / NO

Visproducten
allergie / VP

Pinda
allergie / PI

Sulfieten
allergie / SU

• NOTENGROEP: Amandelen, Hazelnoten,

Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Paranoten,
Pistachenoten, Macademianoten.

• Vraag de bediening voor de allergenen
informatie van de dag specialiteiten,
of bij twijfel.

• De afkortingen kunt u vinden achter de
benaming van de gerechten.

STADSPLEIN 10
1181 ZM AMSTELVEEN
TEL. 020 34 72 880
WWW.BLVDCAFE.NL

DINERKAART

Dinergerechten
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

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

e 11,75

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

€ 20,75

Vitello tonnato
Dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise, kappertjes en pijnboompitten			

€ 11,75

Runderhaasspies
Ruime spies van runderhaas, champignon, ui en paprika							

e 19,75

Dim Sum
8 gestoomde Chinese hapjes met 2 sausjes 								

e 11,25

Tonijnfilet
In sesam geroosterde tonijnfilet met zeewiersalade en wasabimayo 							

Tournedos*
In boter gebakken tournedos met groene asperges en truffeljus							

€ 22,75

€ 12,25

Steak tartaar
Van ossenhaas (rauw rundvleesgerecht)							

e 18,50

Steak tartaar
Van ossenhaas met een ciabatta (rauw rundvleesgerecht)							

e 11,75

Gambas
In de oven gegaarde gambas met knoflookolie en Spaanse pepers							

e 11,75

Yakitori
5 Japanse kipspiesjes met petjal en yakitorisaus							

e 9,75

Lamsrack*
Gegrilde Lamsrack met knoflook-muntsaus							
€ 21,75
		
Japans trio
Japans trio van gamba, tournedos en zalm in een terriyakisaus met babymais, broccoli
en een bakje witte rijst							
e 20,75

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

€ 11,75

Brood, kruidenboter en tapenade									

e 4,50

Zalmfilet
Op de huid gebakken zalmfilet met daggroenten en boter-bieslooksaus							
				
Slibtong en gambas
Slibtong met gambas, daggroente, en een kreeftenroomsaus							

€ 19,25
e 19,75

BIJGERECHTEN & SAUZEN

SOEPEN
Met stokbrood
Vegetarische tomatensoep										e 5,75
Uiensoep											e 5,75
Dagsoep van de chef											
e 5,75

SALADES (met brood en roomboter € 0.50 extra)

Krul frites met mayonaise		
e 3,50
Portie frites met mayonaise		
e 3,00
Daggroenten			
e 3,50
Gemengde salade 			
e 3,00
Hoe wilt u uw vlees?
Rare (rauwe lauwe kern)
Medium (rauwe lauwwarme kern)
Mediumwell (kleine rauwe warme kern)
Well (volledig doorbakken)

Pepersaus
Stroganoffsaus
Béarnaisesaus
Satésaus

e 2,00		 Knoflooksaus 		
e 2,00		 Cocktailsaus 		
e 2,00
BBQ saus 		
e 2,00		
Mayonaise 		

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

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

€ 14,00

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

€ 13,75

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

€ 14,50

Fillipijnse gambasalade met gebakken gambas, ui, champignon, bosuitjes, en een koriander-chilisaus

€ 14,25

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

€ 14,00

Salade met gebakken kip of tofu, taugeh, 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 							

Pasta zalm
Tagliatelle met op huid gebakken zalm, daggroenten en roomsaus 							

€ 15,50

Pasta kip
Tagliatelle met kip, champignon, tomatensaus en parmesan 							€ 17,00

Carpacciosalade van ossenhaas met pesto-mayodressing, pijnboompitten, rode ui, kappertjes,
parmesan, en croutons										€ 14,00
Caesar Salad van gemengde sla met gerookte kip, ansjovis, gekookt ei,
bacon en ansjovisdressing 										

€ 13,75

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

€ 15,50

RARE

MEDIUM

WELL

SATE

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

e 19,25

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

e 17,25		

PASTA’S
€ 17,75

Pasta vegetariana
Pasta met tomatensaus en olijventapenade en parmesan 							e 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! 										e 8,00

