
Diner

 Vanaf17:00

Bavoort Bites
Per persoon zijn 2-3 gerechten en een bijgerecht meestal 

voldoende. Dat hoeft niet tegelijk, we raden zelfs aan om in 
twee of drie gangen te bestellen. Alle gerechten hebben het 
formaat van een voorgerecht. Dat maakt het ook ideaal om 
verschillende gerechten met elkaar te delen. Bestel in dat 

geval per 2 personen 3 gerechten en een bijgerecht.

pKan glutenvrij   qIs glutenvrij   @Kan lactosevrij   iIs lactosevrij gGroepsmenu

Groepsmenu
Vanaf 8 personen serveren wij standaard ons 

Bavoort Bites menu €37,50 per persoon g

Vlees Bites

Beef Tataki €13 p@g
Gegrild rundvlees met radijs, wor-
tel-gember crème en truffelkrokant

Bao Buns €11 i
Japanse stoombroodjes met pulled 
pork en koolsla

Chimi Churri Steak €15 qig
Runderentrecôte, chimi churri, tomaat 
en gegrilde groene asperges

Buikspek €13 @g
Krokant buikspek met coquilles, 
espuma van aardappel, serranoham 
en appelcider

Nieuw Zeeland €15 @
Zacht gegaarde lams-rump met 
zoete-aardappelpuree, groene 
asperge en jus de Veau

Eendenlever €14
Suikerbrood met gebakken eenden-
lever en rode uiencompote

Steak Tartaar €13 qig
Geserveerd met gefrituurd, 
gepocheerd ei, kappertjes, truffel en 
pommes gaufrettes

Vis Bites

Botervis Carpaccio €13 p@g
Botervis met rode biet-crème frâiche, 
crispy quinoa en veldsla

Zalm €15 q@g
Rosé gebakken zalm, pastinaakpu-
ree en antiboise

Krab salade €13 g
Krabsalade van surimi en krab met 
zalm-mousse, paling en avocado 
crème

Vega Bites

Yotam Tomaten €10 qg
Griekse yoghurt, citroenrasp en 
gemarineerde tomaatjes

Ceviche €12 qig
Vegan zalm-ceviche met radijs, 
tomaat, avocado, komkommer en 
tijger-melk

Nom Kai Pret €7 i
Thaise currysoep met kokos, lente ui 
en koriander. Met kip + €2

Tarte Tatin WitLove €12@
Klassieke Tarte Tatin met gekaramel-
liseerde witlof, zoete-aardappelpu-
ree en groene asperge

Forno €12 ig
Geitenkaas crème met balsamico 
gelakte aubergine

Omelette Sibérienne €8 pg
Vanille ijs, merinque en 
vanille-saus

Oreo Cheesecake €8 g
Met roodfruit en hangop

The Beer Float €6 @
Bol vanille-ijs, roodfruit coulis en 
Liefmans bier

Chocolademousse €8 q
Van pure chocolade en Baileys, 
met Amaretto-slagroom

Es-Ma €8 qi
Dessertcocktail op basis van 
espresso, vodka en koffielikeur

Desserts
Bentobox

(kidsmenu)

Zoete aardappel of verse friet-
jes qi, appelmoes, krokante kipi, 

kroket 
of mini-frikandel 

& frisse salade qi
geserveerd in een traditionele 

Japanse Bentobox

Prijs per box €15

Vanille ijs met vanille-saus p €5

Bijgerechten €4,5 per bijgercht

Brood @g
Servisch brood met hummus & kruiden-
boter

Geroosterde Bospeen q@g
Met Parmezaanse kaas en honing

Roseval qig
Roseval-aardappeltjes uit de oven

Salade q@g
Groene salade met mozzarella, olijven 
en tomaat

Zoete Aardappelfriet qi
Met truffelmayonaise

Verse Friet qig
Met mayonaise

Dragon Friet qi
Stevige friet met dragon-mayonaise en 
spekjes
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Orzo di Lazio €10 q@g
Italiaanse pastasoort met 
doperwten en Parmezaanse 
kaas



LUNCH

Ons Bavoortje

Broodjes

Lekkere trek

Onze variant op het 12-uurtje

-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-

-Onbeperkt thee-

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

Bavoort’s High Tea

Lunchen in groot gezelschap?

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.

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

Hummus €11 p
Huisgemaakte hummus met zongedroogde tomaat, rode 

biet en pecan-noten

Krab €12,5
Krabsalade met surimi en krab, cocktailsaus en sla

Carpaccio €13 p@
Met truffelmayonaise, pesto en Parmezaanse kaas

Club Sandwich ‘Bavoort’ €16 i
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

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

Zoet
The Beer Float €6 @

Bol vanille-ijs, roodfruit coulis en Liefmans bier

Omelette Sibérienne €8 p
Vanille ijs, merenque en 

vanille-saus
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Salades
Bavoort €16 qi

Met warme vis, gerookte zalm 
en kappertjes

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

Geitenkaas €14,5 qi
Warme geitenkaas, vijgenchutney, rode biet en 

honing-mosterd dressing

Brood erbij €3,5 i
Vers afgebakken bruin brood met boter

Lekker makkelijk

Tot 15:00 uur

Tosti €7,5
Met of zonder ham en ketchup

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

Bavoortje Vis €15
Broodsnede met krabsalade, broodsnede met 

groente kroket, kopje tomatensoep en een fris slaatje

Bavoortje Vlees €15
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

Beef Burger €17,5
Runder cheeseburger met hamburgersaus, tomaat, 

sla, bacon en frieten

Kipsate €18,5
Met koolsla, friet, pindasaus en kroepoek

Steak Tartaar €15,5 qi
Geserveerd met een gefrituurd, gepocheerd ei, 

truffelmayonaise en frieten


