LUNCH

ELKE DAG VAN 12.00 TOT 16.30 UUR

Broodjes

Geserveerd op rustiek wit of bruin meergranen brood
(brood kan vervangen worden door glutenvrij brood)

€

Pittige kip met B&B saus, guacamole, salsa Roja en cashews

10,50

Carpaccio met truffelcrème, rucola en Parmezaanse kaas

12,50

Geitenkaas met paddestoelen, uien-vijgen chutney en amandel

9,50

Gerookte zalm met yuzu crème, komkommer en krokante kappertjes

11,80

Philly Cheese Steak, diamanthaas met champignons, jalapeño en gruyere

12,50

2 La Trappe kaaskroketten met mosterd

9,50

2 Rundvleeskroketten met mosterd

8,50

Uitsmijter met kaas en/of ham

9,00

Tosti’s
Tosti met ham en/of kaas

6,00

Vlamtosti met pittig gehakt en kaas

7,80

BOTERHAL SPECIALS
Twaalf uurtje: mini kipsalade, pastinaak, - of kreeftensoepje (+ € 0,90) en
een rundvlees,- of een La Trappe kaaskroket (+ € 0,80) met brood

14,50
9,90

Pizza Quattro formaggi
Quesadilla’s met kip, kaas, jalapeño, avocado en tomatensalsa

12,90

2 Mini ‘Black Angus Beef’ hamburgers met sla, tomaat, bacon-jam, B&B
saus en friet met mayonaise (cheeseburgers + € 0,80)

16,50
5,50

Huisgemaakte friet met mayonaise

SOEP

(met brood geserveerd)

Geroosterde pastinaak soep met krokante aardappel en peterselie olie

7,50

Kreeftenbisque met zacht gegaarde gamba’s

9,90

Zie de volgende bladzijdes voor meer lunchgerechten.

= vegetarisch

= lactosevrij

= glutenvrij

LUNCH

=vegan

LUNCH
Tapasplank ‘Vega’: Breekbrood met aioli, flatbread met curry, mango chutney en
paprika, olijven, Curry cashews, boerenkaas, manchego,
bruschetta’s met Baba ganoush, amandel en gekonfijte citroen en curry samosa’s

Tapasplank ‘Borrel’: Crunchy chicken met chilisaus, kaasloempiaatjes,
bitterballen met mosterd, calamares met citroen, mini frikandellen met mayonaise,
boerenkaas en Salami Sopressa

€
29,90

26,90

Tapasplank ‘Boterhal’: Breekbrood met aioli, olijven, boerenkaas,
32,80
crunchy chicken met chilisaus, calamares met citroen, Serranoham, Salami Sopressa,
Masala pinda’s en bruschetta’s met carpaccio, crème van gepofte uien,
krokante aardappel en béarnaise

Tapasplank ‘Deluxe’: Breekbrood met aioli, kroepoek-tempura gamba’s met miso,
36,50
zalm tartaar met papadum, avocado, yuzu crème en komkommer relish,
beeftataki met yuzu crème, Coppa di Parma, chorizo, curry cashews,
olijven, boerenkaas en bruschetta’s met Baba ganoush, amandel en gekonfijte citroen

SALADES

(met brood geserveerd)

Pittige kip salade met B&B saus, guacamole, salsa Roja en cashews

14,90

Salade met geitenkaas, paddenstoelen, uien-vijgen chutney en amandel

15,90

Salade carpaccio met rucola, komkommer, zonnebloempitten,
Parmezaanse kaas en truffelcrème

16,90

DESSERTS
13,50

Kaasplank met notenbrood en uien-vijgenchutney
Chocolade shortbread met sinaasappel sorbet, witte chocolade fudge en
pinda’s

8,40

Sundae: vanille ijs met notencrunch, karamelsaus en slagroom

7,70

Appeltaart van Dudok (slagroom + € 0,50)

4,50

Bolletje ijs: sinaasappel sorbet, gezouten karamelijs, -of vanille ijs

2,20

= vegetarisch

= lactosevrij

= glutenvrij

LUNCH

=vegan

