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.

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

Lunchgerechten

€ 8,75

CLUB SANDWICH
Club Sandwich kip
met gerookte kip, bacon, sla, uien, pijnboompitten en BLVD saus

€ 9,75

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

€ 8,25

Philly steak cheese club Sandwich
met roast beef, sla, tomaat, rode ui, kaas, Amerikaanse BBQ-mayonaise

€ 9,75

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

€ 8,75

Hellman`s club Sandwich
met streaky bacon, tomaat, sla, gebakken ui, Amerikaanse Hellman`s© mayonaise en gebakken ei

€ 9,75

Tokyo
Ciabatta met reepjes runderhaas, lenteui, taugeh, terriyakisaus en sesamzaadjes

€ 8,75

Club Sandwich zalm
met gerookte zalm, bacon, sla, rode uien, ei, tomaat en eier-mayonaise

€ 10,75

LUXE BROODJES keuze uit Ciabatta, Waldkorn, Speltbrood of Landbrood
Bangkok
Stukjes gebakken runderhaas met champignon, taugeh, uien en sojasaus

Roma
CROQUE MONSIEUR
Carpaccio van ossenhaas met parmesan, rode uien, pijnboompitten en pesto-mayonaise
€ 8,50
		
Naturel
Borelli
Ham
Dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise, kappertjes en pijnboompitten		
Gerookte zalm
€ 8,75
Croque madame met ham en gebakken ei
Glasgow
Gerookte zalm met roomkaas, rode uien, gekookt ei en citroen-mayonaise
€ 8,25
PISTOLETS keuze uit wit of bruin
Atlantic ocean
Jonge kaas
Huisgemaakte tonijnsalade met rode uien, kappertjes en paprika
Oude kaas
€ 7,50
Ham
Gezond
California
Brie
Krabsalade aangemaakt met creme fraiche, mayonaise
€ 7,50
Rosbief
Gekookt ei, tomaat en mayonaise
Vienna
Filet Americain
Gegratineerde geitenkaas met honing, paprika, pijnboompitten en honing-tijm dressing
€ 7,25
Napoli / Caprese (vegetarisch)
VOOR DE KIDS
Mozzerella uit de oven met (salami), tomaat, pijnboompitten en pesto
€ 7,00
		
Frietjes, appelmoes en keuze uit: kipnuggets, mini frikandelletjes, kroket, stokje saté, of vissticks
Tosti kaas of ham kaas								
UITSMIJTER OF OMELET wit of bruin casino of Landbrood + €0,50
€ 7,50
Naturel
WARME LUNCH
Kaas
€ 8,00
Ham
€ 8,00
Kipsaté met salade en brood of frites
Bacon
Italiaanse hamburger op een ciabatta met mozzerella,
€ 8,00
Rosbief
sla, tomaat en ui geserveerd met frites
€ 8,50
Kogelbiefstuk met jus, brood of frites en salade
Ham - Kaas
€ 8,25
Zalm
€ 9,75

CROQUETTEN geserveerd met brood en roomboter
1 of 2 kalfscroquetten
1 of 2 garnalencroquetten
SOEPEN geserveerd met stokbrood
Vegetarische tomatensoep
Uiensoep
Dagsoep van de chef

€ 4,00
€ 5,00

€ 7,75
€ 9,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

WRAPS
New Mexico chicken wrap
Tortilla wrap met sla, rode ui, tomaat, gerookte kip en BBQ-mayonaise
€ 7,75
				
Portpatrick cream cheese salmon wrap
Tortilla wrap met kruidenkaas, sla, rode ui, gekookt ei, Schotse gerookte zalm, en eier-mayonaise € 8,50
Vittore Carpaccio wrap
Tortilla wrap met sla, rode ui, pijnboompitten, parmesan, carpaccio, en pesto-mayonaise

€ 7,75

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

€ 7,00

Milano salami wrap
€ 6,75
Tortilla wrap met salami, pesto, roomkaas, sla, rode ui,
				
Madam Harel wrap (vegetarisch)
Tortilla wrap met sla, lente-ui, brie, gekarameliseerde walnoten, paprika
en een honing-tijm dressing
€ 7,00

€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,25
4,00
5,00
4,50
5,00
4,00
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€ 7,50
€ 3,75

€ 15,25
€ 11,50
€ 16,75

SALADES (met brood en roomboter € 0.50 extra)
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

€ 14,25

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

€ 13,50

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

€ 15,50

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

€ 14,00

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

€ 13,75

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

€ 15,50

Heeft u een allergie? Meld het ons.

