Tot 15:30
LUNCH
pKan glutenvrij qIs glutenvrij @Kan lactosevrij iIs lactosevrij

Broodjes

Keuze uit rustiek wit of bruin brood

Tuna Melt €10 p@
Verse tonijnsalade, gegrilde kaas en kappertjes

Salades

Kip Antichuco €10 pi
Gemarineerde kipstukjes met knoflook en verse kruiden

Bavoort €14,5 qi
Met warme vis, gerookte zalm
en kappertjes

Carpaccio €11 pi
Met truffelmayonaise en Parmezaan

Halloumi Mango €13
Turkse stevige kaas, licht gefrituurd met mango chutney

Muta Maíz €9 pi

Nicoise €14,5 qi
Met tonijn, sperziebonen, olijven, tomaat en ei

Club Sandwich ‘Bavoort’ €13,50 pi

Sweet Chicken €13,5
Krokante kip, mango chutney en koolsalade

Mais hummus, aubergine, krokant mais en pittige saus
Met kip, bacon, spiegel eitje, tomaat, sla, kaas en friet
(let op: kan alleen op wit brood)

Truffelata €9,50 p
Gebakken oesterzwammetjes met truffelsaus

Uitgebreid Lunchen
Minimaal 2 personen, helaas geen menu aanpassingen mogelijk.

Insalata Tartufo €12,5 q
Gebakken oesterzwammetjes, truffelsaus en Parmezaan

Burgers

Niet standaard met friet

Bavoort Shared Platter €14 per persoon

Dubbele Cheese Burger €12 p@
Dubbele runder cheeseburger met augurk en
big tasty saus

2 Verschillende Bao Buns, Tuna Sashimi, Bloemkool Nuggets
& Zoete Aardappelfriet

Mona Lisa Burger €10,50 p@
Runderburger met frisse mayonaise, tomaat en ketchup

Bavoort Lunch Menu €21,50 per persoon
Carpaccio en Tuna Sashimi
Cafe de Paris Bavette - Yellow Curry - Seizoensgroenten Steakhouse Friet

Zoet
De Dame €7,50 p

Green House Burger €10,50 p@
Vegatarische burger met cheddar, koolsalade, ketchup en
mayonaise
Chicken Deluxe Burger €10,50
Kippendijenburger met cheddar en big tasty saus
Portie friet €3,50 qi
Zoete aardappel of steakhouse frieten

Sterre’s High Tea
-ENKEL OP RESERVERING-

3 bollen vanille ijs met slagroom en chcoladesaus

-3 verschillende sandwiches-

Coupe de Rouge €7,50 qi

-Chocolade friandises, mango taartje en

Lekkere sorbetcoupe met frambozen en aarbeien ijs

-Giga scone met clotted cream en jamsticky toffee cake-Onbeperkt thee-

Kid’s choice
Kinder tosti €6
Ham/kaas of kaas tosti met mayonaise

Prijs per persoon €22
High wine €30 p.p & Kinder high tea €15 per kind
Meer informatie, bekijk onze website!

