
LUNCH
11.00 -17.30 uur

@BLVDCAFE |@BLVDCAFE | ##BLVDCAFEBLVDCAFE

CroquettenCroquetten met brood en roombotermet brood en roomboter

1OF 2 KALFSCROQUETTEN € 5,50 € 9,75
1OF 2 GARNALENCROQUETTEN € 6,50 € 12,50
1OF 2 VLEESVRIJE CROQUETTEN € 5,50 € 10,25

Croque MonsieurCroque Monsieur
NATUREL € 7,00
HAM € 7,75
CROQUE MADAME met ham en gebakkenei € 9,00

SatéSaté
OSSENHAAS SATÉ
salade - kroepoek -Franse frites € 19,75

MAISKIPSATÉ
salade - kroepoek -Franse frites € 17,75

HamburgersHamburgers

BLVD HAMBURGER -Franse frites € 17,75

BIETEN BURGER -Franse frites € 17,75

AVOCADO BURGER -Franse frites € 17,75

-Kalkoenbacon € 1,50 -Cheddar kaas € 1,25
-Gefrituurde Uienringen € 1,50 -Gebakken ei € 1,25
-Avocado € 1,75

Uitsmĳter of omeletUitsmĳter of omelet
wit of bruin casino of Landbrood +€0,50wit of bruin casino of Landbrood +€0,50

NATUREL € 8,75

KAAS € 9,50

HAM € 9,75

HAM -KAAS € 10,25

Heeft u een allergie? Meld het ons.Heeft u een allergie? Meld het ons.

Over ons....Over ons....

Bij BLVD Cafe weten wij heel goedBij BLVD Cafe weten wij heel goed
dat vers lekker is.dat vers lekker is.

En daarom werken wĳ zoveel mogelĳk metEn daarom werken wĳ zoveel mogelĳk met
lokale leveranciers en biologischelokale leveranciers en biologische
producten die voor kwaliteit staan.producten die voor kwaliteit staan.

Op dezemanier werken wĳ al sinds 2005.Op dezemanier werken wĳ al sinds 2005.

Wĳ weten dat alles gewoon beter smaaktWĳ weten dat alles gewoon beter smaakt
als het met aandacht wordt bereid.als het met aandacht wordt bereid.

Wij streven naarWij streven naar
de best mogelĳke kwaliteit.de best mogelĳke kwaliteit.
Is er iets niet naar wens,Is er iets niet naar wens,

of wilt u graag wat met ons delen?of wilt u graag wat met ons delen?

Meld het bĳ onze collegaʼs.Meld het bĳ onze collegaʼs.

Wilt u op de hoogte blĳvenWilt u op de hoogte blĳven
van onze acties en evenementen?van onze acties en evenementen?

Volg ons op Instagram en Facebook.Volg ons op Instagram en Facebook.



Luxe BroodjesLuxe Broodjes
keuze uit Landbrood (wit of bruin) of Speltbroodkeuze uit Landbrood (wit of bruin) of Speltbrood

BANGKOK
ossenhaas -ui - bosui - tauge -champignon -sojasaus € 11,50

SINGAPORE
kip - tauge -ui - champignon -bosui - kerrie-chili saus € 11,25

SATAY DAGING
ossenhaas - taugeh - lente-ui -satésaus
gebakken uitjes -kokosrasp -kroepoek € 10,50

TOKYO
ossenhaas - lente-ui -taugeh - teriyakisaus -sesam € 11,50

ROMA
carpaccio -Parmezaan -rode ui -pĳnboompitten
pesto-mayo € 11,50

GLASGOW
gerookte zalm -roomkaas - rode ui -ei - citroen-mayo € 11,75

LA HABRA
tomato relish -avocado -roer ei - gerookte zalmsnippers € 10,50

ATLANTIC OCEAN
tonĳnsalade - rode ui - kappertjes -augurk -ei € 9,75

SALENTINA VERDURA
hummus -gegrilde paprika -courgette -gekarameliseerde ui
rode bietendressing -olĳven € 9,50

SU PING
tofu - tauge -ui - champignon -bosui - kerrie-chili saus € 10,50

VIENNA
geitenkaas -honing -paprika -pĳnboompitten
honing-tĳm dressing € 10,25

NAPOLI
mozzerella - salami - tomaat -pĳnboompitten -pesto € 9,25

CAPRESE
mozzerella - tomaat -pĳnboompitten -pesto € 8,75

Club SandwichClub Sandwich

CLUB SANDWICH KIP
gerookte kip -sla -ui -tomaat -BLVD saus € 12,50

PHILLY STEAK CHEESE CLUB SANDWICH
black angus rosbief -sla - tomaat - rode ui -kaas -BBQ-mayo € 12,50

HELLMAN`S CLUB SANDWICH
kipfilet - tomaat -sla - gebakken ui -Hellman`smayo
gebakken ei € 12,50

CLUB SANDWICH ZALM
gerookte zalm - sla - rode ui - ei - tomaat -citroen mayo € 13,50

WrapsWraps

NEW MEXICO
gerookte kip -sla - rode ui -tomaat -BBQ-mayo € 9,75

PORTPATRICK
gerookte zalm -roomkaas -sla - rode ui -ei - citrus mayo € 11,00

VITTORE
carpaccio -sla - rode ui -pĳnboompitten -Parmezaan
pesto-mayo € 10,75

BEIJ ING
crispy kip -sla - tauge -bosui - hoisin-mayo € 10,25

CHÈVRE CASSUTO
geitenkaas -sla -walnoten -paprika -honing-tĳmsaus € 9,75

Heeft u een allergie? Meld het ons.Heeft u een allergie? Meld het ons.

SaladesSalades
(met brood en roomboter € 1.50extra)(met brood en roomboter € 1.50extra)

THAISE BEEFSALADE
ossenhaas -ui - bosui - tauge -champignon -oosterse dressing € 16,75

GEITENKAAS SALADE
geitenkaas -honing -paprika -pĳnboompitten
walnoten -honing-tĳmdressing € 16,25

FILIPIJNSE GAMBASALADE
gebakken gambaʼs - ui - champignon - tauge -bosui - chilisaus € 17,75

SALADE GEBAKKEN KIP OF TOFU
kip of tofu - tauge -ui -champignon -bosui
cashewnoten -oosterse dressing € 16,75

SALADE GEROOKTE ZALM
rode ui - gekookt ei - augurk -croutons
citroen-mayodressing € 17,75

CARPACCIO SALADE
carpaccio -pesto-mayo dressing -pĳnboompitten - rode ui
kappertjes -Parmezaan -croutons € 16,75

MEDITERRAANSE VISSALADE
gambaʼs -tonĳn -zalm -krab surimi -cherry tomaatjes
croutons - lente-ui -knoflookdressing € 18,75

FALAFEL SALADE
falafel -gegrilde groenten -kikkererwten -olĳven
lichte yoghurtdressing € 16,50

BURRATA SALADE
burrata -zongedroogde tomaten -croutons -hazelnoten
balsamico dressing € 17,75

ExtraʼsExtraʼs
Brood -aioli
Franse frites -mayo
Krulfrites -mayo
Zoete aardappel frites -
truffelmayo

€ 4,50
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,75

Kalkoenbacon
Avocado

€ 1,50
€ 1,75

SoepSoep met broodmet brood

tomatensoep € 6,75
uiensoep € 6,75

Voor de kidsVoor de kids
Franse friet -appelmoes -keuze uit: stokje kipsaté, kipnuggets,
mini frikandelletjes of kroket € 7,50
Tosti kaas of ham kaas € 4,75


