Ook verzorgen wij graag uw catering tijdens een
partij of een evenement. BLVD Caterclub levert een
breed assortiment. Van een eenvoudige kaas- en
worstschotel of een bittergarnituur tot exclusieve
amuses, tapas, sushi en borrelhapjes. Voor elk wat
wils, passend binnen elk budget. Onze hapjes worden
met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.

Meer informatie? catering@blvdcafe.nl
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dat u ontspannen van uw eigen feest kunt genieten.

BIEF
STUK

TORTILLA

in, wij nemen u het werk uit handen en u weet zeker

BRIE

Uw feest slaagt bij ons altijd! Schakel onze diensten

Roastbeef

Iets te vieren? Ervaring leert dat elk feest uniek is.

omelet
WRAPS

PARMESAN
Walf
k o r n

TONIJN

Gluten
allergie / GL

Lactose
allergie / LA

Mosterd
allergie / MO

Soja
allergie / SO

Lupine
allergie / LU

Noten
allergie / NO

Visproducten
allergie / VP

Pinda
allergie / PI

Schelpdieren
allergie / SC

Sulfieten
allergie / SU

Sesam
allergie / SS

Selderie
allergie / SE

Schaaldieren
allergie / SD

•

NOTENGROEP: Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten,
Pecannoten, Paranoten, Pistachenoten, Macademianoten.

•
•

De afkortingen kunt u vinden achter de benaming van de gerechten.
Vraag de bediening voor de allergenen informatie van de dag
specialiteiten, of bij twijfel.
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LUXE BROODJES

Keuze uit Ciabatta, Waldkorn of Speltbrood
BANGKOK

Stukjes gebakken runderhaas met champignon, taugeh,
uien en sojasaus

NAPOLI / CAPRESE (VEGETARISCH)
Mozzerella uit de oven met (salami), tomaat,
pijnboompitten en pesto

SINGAPORE

Gebakken kip met taugeh, uien, champignon, bosuitjes
en kerrie-chili saus

GLASGOW

Gerookte zalm met roomkaas, rode uien, gekookt ei
en citroen-mayonaise

VIENNA

Gegratineerde geitenkaas met honing, paprika, pijnboompitten
en honing-tijm dressing

ROMA

Carpaccio van de ossenhaas met Parma kaas, rode uien,
pijnboompitten en pesto-mayonaise

ATLANTIC OCEAN

Huisgemaakte tonijnsalade met rode uien, kappertjes en paprika

CALIFORNIA

Krabsalade aangemaakt met creme fraiche, mayonaise
en mierikswortel

LUCHOW (rauw rundvlees gerecht)

Steak tartaar met kappertjes, rode ui, augurk, gekookt ei
en mayonaise

SATAY DAGING

Runderhaassaté, taugeh, lente-ui, satésaus, gebakken uitjes,
een beetje kokosrasp en kroepoek

TOKYO

Ciabatta met reepjes ossenhaas, lenteui, taugeh, terriyakisaus
en sesamzaadjes

€ 8,50

Naturel
Kaas
Ham
Bacon
Rosbief
Ham - Kaas
Zalm

[

Croquetten \

€ 6,75

€ 8,25

€ 7,75

€ 7,25

€ 8,25

€ 7,25
€ 7,25

€ 7,75

€ 8,50

€ 8,50

€
€
€
€
€
€
€

6,75
7,25
7,25
7,25
7,75
7,75
9,00

Tortilla wrap met sla, rode ui, tomaat, gerookte kip
€ 7,75
en BBQ-mayonaise			

Portpatrick cream cheese salmon wrap
€ 7,75

Vittore Carpaccio wrap
€ 7,75

Milano salami wrap
€ 6,75

Hollands glorie
Tortilla wrap met sla, boerenham, kaas, gekookt ei, tomaat, ui,
paprika, komkommer en een frisse Hollandse yoghurt-mayonaise

€ 6,75
		

Madam Harel wrap (vegetarisch)
Tortilla wrap met sla, lente-ui, brie, gekarameliseerde
walnoten, paprika en een honing-tijm dressing
Lunchgerechten tussen 10:00 en 17:30 uur

CLUB SANDWICH ZALM

PHILLY STEAK CHEESE CLUB SANDWICH
HELLMAN`S CLUB SANDWICH

Met streaky bacon, tomaat, sla, gebakken ui, Amerikaanse
Hellman`s© mayonaise en gebakken ei

€ 9,95

d Croque Monsieur d
Naturel
Ham
Gerookte zalm
Croque madame met ham en gebakken ei
Tosti: kaas, ham/kaas of salami/kaas

€
€
€
€
€

5,75
6,25
8,00
7,50
3,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,25
4,00
4,50
4,50
5,00
4,00
5,00
5,75

Pistolets

keuze uit wit of bruin

Jonge kaas
Oude kaas
Ham
Brie
Salami
Rosbief
Gekookt ei, tomaat en mayonaise
Filet Americain
Warmvlees (van rosbief) met satésaus

Kipsaté met salade en brood of frites
Italiaanse hamburger op een ciabatta met mozzerella,
sla, tomaat en ui geserveerd met frites
Kogel biefstuk met jus, brood of frites en salade

n

€ 14,50
€ 11,25
€ 16,75

Soepen n

- geserveerd met stokbrood Vegetarische tomatensoep
Uiensoep
Dagsoep van de chef

Salades

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

geserveerd met brood en roomboter

New Mexico chicken wrap

Tortilla wrap met salami, pesto, roomkaas, sla, rode ui,
groene olijfringetjes, zongedroogde tomaten

€ 9,95

Warme Lunch

Wraps

Tortilla wrap met sla, rode ui, pijnboompitten,
Parmesaanse kaas, carpaccio, en pesto-mayonaise

met gerookte kip, bacon, sla, uien, pijnboompitten en BLVD saus

met roast beef, sla, tomaat, rode ui, kaas, Amerikaanse BBQ-mayonaise € 9,95

- geserveerd met brood en roomboter 2 kalfscroquetten		 € 6,75
2 garnalencroquetten		 € 8,25

Tortilla wrap met kruidenkaas, sla, rode ui, gekookt ei,
Schotse gerookte zalm, en eier-mayonaise

CLUB SANDWICH KIP

met gerookte zalm, bacon, sla, rode uien, ei, tomaat en eier-mayonaise € 9,95

j Uitsmijter of Omelet i
- Wit of bruin casino -

• Club Sandwich •

€ 6,75

Thaise beefsalade van gemarineerde gebakken runderhaas
met rode ui, bosuitjes, taugeh, champignon, Spaanse peper
en een oosterse dressing (SO, 10% MINDER LA)

€ 13,50

Geitenkaassalade met honing gegratineerde geitenkaas,
paprika, pijnboompitten, gekarameliseerde walnoten
en een honing-tijmdressing (NO, EI)

€ 13,25

Salade met pasta, gerookte kip, bacon, cornichons, pesto,
parmesan en een citroen-mayodressing (EI, GL)

€ 13,50

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

€ 13,50

Salade met Schotse gerookte zalm met cornichons, rode uien,
croutons, gekookt ei en een dille- mosterddressing (VP, GL, EI, MO) € 13,50
Salade met gebakken kip of tofu, taugeh, ui, champignon,
bosui, cashewnoten, Spaanse peper en een kerrie-chilisaus (NO)

€ 13,25

Salade niçoise met gebakken tonijnfilet (150 gram),
gekookt ei, ansjovis, haricoverts, croutons, kappertjes
en een frisse citroen-mayodressing (VP, GL, EI)

€ 14,75

Carpacciosalade van ossenhaas met pesto-mayonaise,
pijnboompitten, rode ui, kappertjes, parmesan, en croutons (EI, LA)

€ 13,50

Caesar Salad van gemengde sla met gerookte kip, ansjovis,
gekookt ei, bacon en ansjovisdressing (VP, EI)

€ 13,50

Mediterraanse vissalade met in olijfolie gebakken gambas,
tonijn, zalm, cherry tomaatjes, croutons,
lente- ui met een knoflookdressing (GL, EI)
Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 14,50

