
Bavoort
Menukaart

Stoofpotten bij Bavoort 

Stoofpot

Opwarmen!
In de winter verlangen we naar goed warm eten. Gezellig bij de haard en de geur van heer-
lijke stoofpotten die de hele middag staan te pruttelen. Neem daar een lekker glas bier of wijn 

bij en laat het buiten maar stormen!

Kies onze stoofpot Boeuf Bourguignon of ga voor traditionele Indonesische Rendang. Liever 
vis? Kies dan ons stoofpotje met gamba’s en witvis.

Bij de stoofpotten serveren wij heerlijke seizoens groenten, frites en smeuige aardappelpuree. 

Helemaal lekker met ons speciaalbier of de iets krachtigere wijnen uit ons assortiment!

Extra lekker

Lekker voor erbij

Rendang
Lekker gekruid rundvlees met 
een Aziatisch tintje en kokos-
saus naar traditioneel recept.

Boeuf Bourguignon
Mals rundvlees gegaard in 
rode wijn & runderbouillon met 
verschillende groentes. 

Visstoof
Kabeljauw, zalm en gamba’s in 
een heerlijk roomsausje.

€19

€19

€19

Vers krokant brood
Vers afgebakken Kletersteeg 
brood om te dippen

Bloemkoolrijst
Bakje met lekkere bloemkoolrijst

Mash
Extra aardappelpuree

€3

€3

€3

Duvel Fleske om te delen
Duvel heeft geen introductie 
nodig. Wij serveren een grote 
fles Duvel om met elkaar te de-
len. Heerlijk!

Brouwerij ‘t IJ Zatte
Deze tripel uit Amsterdam 
smaakt altijd goed. Blond en 
krachtig, daar houden wij wel 
van!

Westmalle Tripel
De moeder aller tripels! Complex 
en elegant, verdient het om met 
aandacht gedronken te wor-
den.

Yalumba merlot
Deze sappige merlot past 
uitstekend bij onze stoofpotten. 
Zacht in haar tannines, frisse 
en levendige afdronk. Hints van 
exotische specerijen.

Salentein Malbec
Vanille, chocolade, pruimen, 
bramen, de Malbac heeft een 
mooie body en fruitig karak-
ter. Uitstekend bij de stevigere 
stoofpotten.

Crosarola Valpolicella 
Classico Ripasso
Als onze chef zich flink heeft uit-
geleefd in de keuken, schenkt hij 
graag zelf een glas van deze 
goddelijke wijn in. Helaas zal u 
toch echt de hele fles moeten 
nemen. Maar daar heeft nog 
niemand spijt van gehad.


