DE BOURGONDIËR ETEN&DRINKEN
Bourgondier41

Volg ons op Facebook

Groepen tot zes personen
kunnen gesplitst betalen.

Bent u beperkt in uw tijd? laat
het ons dan weten. Anders
nemen wij de tijd voor U!

3-gangen menu inclusief bioscoopkaartje
v.a. € 32,50
*Wij rekenen een doorlooptijd van 2 uur voor het filmmenu.
* Menu’s kunnen uiterlijk tot 1,5 uur voor sluitingstijd van de keuken besteld worden.

VOORGERECHTEN
Carpaccio De Bourgondiër (suppl. bij filmmenu € 3,-)
10,25
Rundercarpaccio met rucola, Old Amsterdam, bacon, pittenmix, truffel dressing en verse pesto
Altijd lekkerV
Plank met desem broodvingers, kruidenboter en tapenade

3,50

Zalmcarpaccio (suppl. bij filmmenu € 5,50)
Gerookte zalm, avocadocrème, kappertjes, rucola, bieslook en olijfolie

12,50

ChampignonsV
Champignons gebakken in kruidenboter geserveerd met brood

7,25

Goulashsoep
Goed gevulde soep met rundvlees

7

Nachos V
Nachos geserveerd met kaas, Venozolaanse quacemole en salsa

7

Met gehakt (suppl. bij filmmenu € 1,25)

8,25

MAALTIJD SALADES
Salade GeitV
Gemengde salade met geitenkaas, hummus, acetostroop, Walnoten en maïssalsa

14,75

Salade zalm
Gemengde salade met gerookte zalm, garnalen, avocadocrème en Venezolaanse quacemole

16

Salade smokey chicken
Gemengde salade met gegrilde kip, bleekselderij salsa en renchsaus

15,25

V - Deze gerechten kunnen vegetarisch besteld worden

HOOFDGERECHTEN
Onderstaande gerechten serveren wij met friet of aardappeltjes uit de oven en bijpassend garnituur.

Spareribs (suppl. bij filmmenu € 1,00)
Spareribs van de grill afgelakt met BBQ-saus

19

Grilled BBQ plank (suppl. bij filmmenu € 2,00) min 2 personen per persoon
Plank met bavette, sparerib, bbq worst, kipkluifje, mini broodje hamburger en sausjes

20

Zalm
Zalm “en papillotte” met dille-limoen crème fraîche

18

Ossenhaas
Ossenhaaspuntjes met diverse groenten uit de wok geserveerd met pepersaus

18

Lekker origineel
Saté van de haas of kipsaté met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

17

Bavette (suppl. bij filmmenu menu € 1,75)
Bavette geserveerd met pepersaus

19,75

Edelweiss
Schnitzel met gebakken uien en champignons geserveerd champignonroomsaus

17

Carpaccio De Bourgondier
Rundercarpaccio met rucola, oude kaas, bacon, pittenmix, truffeldressing en verse pesto

17,25

Vegan burrito V
Burrito gevuld met hummus, diverse groenten en mais-bonen salsa

16

BURGERS
Onze burgers worden geserveerd met friet en mayonaise.

Hamburger De BourgondiërV
Black Angusburger met geb. uien, champignons,
paprika, bacon, ananas, sla en cherry-peppersaus

Big burger
Lady burger

16
14

WinterburgerV
Black Angusburger met Reypenaerkaas
Gebakken paddenstoelen en truffelmayonaise

Big burger
Lady burger

16
14

Fatboy burgerV
Black Angusburger met ijsbergsla, Provolone kaas, tomaat, rode ui
gebakken ei en remouladesaus

Big burger
Lady burger

16
14

Mexicaanse kipburger
Kipburger met avocadocrème, tomaat, jalapeno en salsa

V - Deze gerechten kunnen vegetarisch besteld worden

16

DESSERTS
Crème brûlée
Crème brûlée geserveerd met kaneelijs en slagroom

7

Donut
Gegrilde donut met crème Suisse, ahornsiroop, walnoten en vanille ijs

7

Dame Blanche
Roomijs geserveerd met warme chocoladesaus en slagroom

7

Apfelstrüdel (suppl. Bij 3 gangen menu € 1,25 )
Apfelstrüdel geserveerd met warme vanillesaus en roomijs

8,25

Koffie compleet
Koffie, thee of cappuccino geserveerd met diverse zoetigheden

5,75

KOFFIE SPECIALS
Koffie met alcohol
Irish coffee (whiskey)
Italian coffee (amaretto)
French coffee (Cointreau)
Spanish coffee (Licor 43)
Baileys coffee (Baileys)

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

Cognac & Whiskey
Remy Martin VSOP
Chivas Regal 12 years

6,25
6,25

Likeuren, onder andere:
Amaretto
Licor 43
Tia Maria

3,5
3,5
3,5

Koffie zonder alcohol
Cafe Caramel
Heavenly Hazel
Wisselende koffie special

3,7
3,7
3,7

SNACKKAART
Kip Teriyaki met friet en mayonaise

13,85

Kip piri piri met friet en mayonaise

13,85

Warm vlees speciaal met friet en mayonaise

13,85

Friet waterfiets
2 frikandellen en friet met speciaalsaus

7,25

Friet Rembrandt
1 frikandel speciaal, 1 frikandel zonder saus en friet oorlog

7,95

2 Rundvleeskroketten met friet en mayonnaise

9

2 Kaassoufflés met friet en mayonaise

9

BITTERGARNITUUR
Bourgondische bitterballen (10 stuks)

7,75

Bitterballen “Bourgondiër” geserveerd met grove mosterd

Gemengd bittergarnituur (12 stuks)

7,75

Bitterballen, kipnuggets, loempia, kroketjes, kaassoufflé
Nachos
Nachos geserveerd met Venozolaanse quacemole en salsa
Met gehakt

7,25
8,75

