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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Voorgerechten

• Hoofdgerechten •
RIBEYE (+/-300 GRAM)

CARPACCIO VAN RUNDERHAAS

Carpaccio van runderhaas met pijnboompitten, croutons,
parmesan krokantje, kruiden creme en cherry tomaten

€ 11,75

VITELLO TONNATO

Dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise,
rucola en kappertjes

GRAVAD LACHS

Gemarineerde zalm met toast en een kleine Bloody Mary

€ 21,75

TOURNEDOS*
€ 11,50
€ 11,50

TONIJNFILET

In sesam geroosterde tonijnfilet met zeewiersalade
en wasabimayo

Gegrilde Ribeye met huisgemaakte knoflooksaus en
een echte Amerikaanse smokey BBQ-saus

€ 12,25

In boter gebakken tournedos met groenten
en sjalotten-truffeljus

€ 22,75

LAMSRACK*

Gegrilde Lamsrack met aardappelgarnituur,
groenten en knoflook-muntsaus

€ 21,75

ZALMFILET

GAMBA’S

Langzaam in kreeftenolie gegaarde gamba’s met
Spaanse peper, koriander en een knoflook broodje

€ 11,75

GEMARINEERDE KIP

€ 10,50

Brood, kruidenboter en tapenade

€ 4,50

Gegrilde zwaardvisfilet met aardappelgarnituur,
dag-groenten en een mediterraanse saus

€ 20,25

TONIJNSTEAK

j Soep i

Gegrilde tonijnsteak op zwarte inktvis pasta

€ 19,75

Bijgerechten / Sauzen

- geserveerd met brood en roomboter -

[

€ 19,25

ZWAARDVISFILET

In kokos gemarineerde kip, in een krokantje van papadum,
ananas en champignon

Vegetarische tomatensoep
Uiensoep
Dagsoep van de chef

Op de huid gebakken zalmfilet met aardappelgarnituur,
daggroenten, boter-bieslooksaus en rivierkreeftjes

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

Salades \

Patato wedges
€ 3,50
Portie frites
€ 3,00
Daggroenten
€ 3,50
Gemengde salade
€ 3,50
		

Pepersaus
Satésaus
Knoflooksaus
BBQ saus
Mayonaise

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 0,60

- geserveerd met brood en roomboter Thaise beefsalade van gemarineerde gebakken runderhaas
met rode ui, bosuitjes, taugeh, champignon, Spaanse peper
en een oosterse dressing
Geitenkaassalade met honing gegratineerde geitenkaas,
paprika, pijnboompitten, gekarameliseerde walnoten
en een honing-tijmdressing

SATÉ
€ 13,50

€ 13,25

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

€ 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

€ 13,50

Salade met gebakken kip of tofu, taugeh, ui, champignon,
bosui, cashewnoten, Spaanse peper en een kerrie-chilisaus

€ 13,25

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

€ 19,25

MAISKIPSATÉ

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

€ 16,75

d Pasta d
PASTA ZALM

Tagliatelle met op huid gebakken zalm,
daggroenten en pesto-tomatensaus
(Ook vegetarisch mogelijk)

€ 17,75
€ 16,00

PASTA KIP

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

€ 14,75

Carpacciosalade van ossenhaas met pesto-mayonaise,
pijnboompitten, rode ui, kappertjes, parmesan, en croutons

€ 13,50

Caesar Salad van gemengde sla met gerookte kip, ansjovis,
gekookt ei, bacon en ansjovisdressing

€ 13,50

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

RUNDERHAASSATÉ

€ 14,50

Tagliatelle met kip, gemarineerde cherrytomaten,
groene courgette en champion-roomsaus
(Ook vegetarisch mogelijk)

€ 17,00
€ 16,00

Kids
*
*
Voor de kleintjes hebben wij uiteraard een kindermenu.
Frietjes met appelmoes en kipnuggets, mini frikandelletjes,
kroket, stokje saté, of vissticks, en natuurlijk een kinderijsje!
Heeft u een allergie? Meld het ons.
* AH actie meerprijs € 3,50

€ 8,00

