Tot 15:00 uur

LUNCH
pKan glutenvrij qIs glutenvrij @Kan lactosevrij iIs lactosevrij

Ons Bavoortje

Salades

Bavoortje Vis €15

Bavoort €15,5 qi
Met warme vis, gerookte zalm
en kappertjes

Bavoortje Vlees €15

Pulled Pork €15 pi
Met koolsla en zoet-zure komkommer

Onze variant op het 12-uurtje

Broodsnede met krabsalade, broodsnede met
groente kroket, kopje tomatensoep en een fris slaatje
Broodsnede met carpaccio, broodsnede met
runder kroket, kopje tomatensoep en een fris slaatje

Bavoortje Vega €15
Broodsnede met hummus, broodsnede met
groente kroket, kopje tomatensoep en een fris slaatje

Broodjes

Geitenkaas €14,5 qi
Warme geitenkaas, vijgenchutney, rode biet en
honing-mosterd dressing

Lekker makkelijk

Al onze belegde broodjes worden geserveerd op ons
eigen bruin brood van Vers Bakkerij Leusden

Tosti €7,5
Met of zonder ham en ketchup

Hummus €11 p
Huisgemaakte hummus met zongedroogde tomaat, rode
biet en pecan-noten

Tomatensoep €8,5 p@
Met rucola, Parmazaanse kaas en broodsnede

Krab €12,5
Krabsalade met surimi en krab, cocktailsaus en sla
Carpaccio €12 p@
Met truffelmayonaise, pesto en Parmezaanse kaas

Flinke trek

Club Sandwich ‘Bavoort’ €15 i

Beef Burger €17,5
Runder cheeseburger met hamburgersaus, tomaat,
sla, bacon en frieten

Met kip, bacon, gebakken ei, tomaat, sla, kaas en chips
(let op: Serveren wij op wit Tramazzini brood)

Kroket €10
2 van Dobben kroketten, fris slaatje en mosterd
Groente kroket €10
2 van Dobben groente-kroketten, fris slaatje en mosterd

Zoet
The Beer Float €6 @

Bol vanile ijs met Liefmans bier

Omelette siberiene €8 p

Vanille ijs met merenque en vanille saus

Kipsate €18,5
Met koolsla, friet, pindasaus en kroepoek
Steak Tartaar €15,5 qi
Geserveerd met een gefrituurd, gepocheerd ei,
truffelmayonaise en frieten

Bavoort’s High Tea

-ENKEL OP RESERVERING-Tomatensoep-Sandwich carpaccio, mini saucijzenbroodje en
roggebrood met brie, pecan-noot en honing-Huisgemaakte scone met ongezoete room en jam-Chocolade koek, Red Velvet taart, beignet,
spekkoek en hangop-

Lunchen in groot gezelschap?

-Onbeperkt thee-

Plan online een rondleiding in met Nino of
Mandy. We laten je hier op locatie alles zien en
sturen je achteraf vrijblijvend een op maat
gemaakte offerte toe.

Prijs per persoon €25
Meer informatie, bekijk onze website!

Vraag de rondleiding aan via onze website:
bavoort.nl/groepen

