DIVERSE WIJNEN DOOR ONS AANBEVOLEN

Durero Tempranillo Crianza
Land: Spanje
Fles € 12,50
Druivensoorten: Tempranillo
Smaaktyperingen: Soepel van afdronk en mondvullend. Hij is diep donkerrood
van kleur en in zijn geur herkent U de vanille-tonen die zo typerend zijn voor
de tradi�onele kwaliteitswijnen uit Spanje.

afhaal - bezorgservice - catering

Bij Grand Café Van Bleiswijk kunt u gedurende deze periode uw lunch,
diner en zelfs catering bij ons a�alen, of vrijdag t/m zondag laten bezorgen.
Op deze manier kunt u thuis blijven genieten van uw favoriete gerechten.
Afhaal- en bezorg�jden:
Maandag tot en met zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur.
Bezorging alleen mogelijk in Enkhuizen op vrijdag, zaterdag en zondag (+€1,50).
Gerechten kunnen allergenen beva�en. Allergie of dieetwensen? Laat het weten!

Marqués de Valcarlos Crianza
Land: Spanje
Fles € 14,50
Druivensoorten: Tempranillo en Cabernet Sauvignon
Smaaktyperingen: Vrij krach�ge, soepele en pre�ig drinkbare rode wijn met
niet te nadrukkelijke houttonen en rijp bes-fruit.

Westerstraat 84 - 86
1601 AL Enkhuizen
info@vanbleiswijk.nl

www.vanbleiswijk.nl
Telefoon 0228 - 325 909

AMBACHTELĲKE SALADES
(te bestellen vanaf 2 personen, graag 3 dagen van tevoren bestellen)

Domaine de Jouclary
Land: Frankrijk
Fles € 12,50
Druivensoorten: Sauvignon Blanc
Smaaktyperingen: De wijn van Jouclary hee� een groenig lichte kleur. Zijn
smaak is strak, maar zeker niet hard. Dankzij de zeer frui�ge geuren komt de
wijn zelfs mild over. Hij bevat absoluut geen storende zuren en zijn ongekend
�ntelend fruitige geuren stuiven het glas uit.

Blanc de Blancs Brut
Land: Frankrijk
Fles € 14,50
Druivensoorten: Chardonnay
Smaaktyperingen: Deze feestelijk mousserende wijn hee� verkwikkende
tonen van citrusfruit en groene appels. Dankzij zijn frisse, lichte karakter is de
Blanc de Blancs uitermate geschikt als aperi�ef.

HUZARENSCHOTEL P.P.
huzarensalade, diverse vleessoorten, gevulde eieren, garnituur
ZALMSALADE P.P.
zalmsalade, diverse vissoorten, gevulde eieren, garnituur

8,50

10,50

STOKBROOD EN KRUIDENBOTER P.P.

2,50

SNACK EN BITES
WARM GEMENGD (20 stuks)

15,00

PORTIE H’APPETIZERS (9 stuks)

8,00

PORTIE BITTERBALLEN (8 stuks)

7,00

Koffie
Cappuccino

2,40
2,60

Verse jus d’orange
Chocolate Cookie (White óf Double)

3,50
2,00

MAALTIJDSALADES
GEITENKAAS
gegra�neerd, jonge geitenkaas, geitenkaas kroket,
peer, gesuikerde noten, tapenade, honing mosterd dressing
GEROOKTE CARPACCIO
pesto, oude kaas, pijnboompitten,
truffel mayonaise, cherry tomaatjes

VOORGERECHTEN
15,00

15,00

DESEMBROOD
gezouten boter, kruidenmayonaise

6,50

TOMAAT-PAPRIKA SOEP
room, gehaktballetjes

4,50

GEROOKTE CARPACCIO
pesto, oude kaas, pijnboompitten, rucola, truffel mayonaise

11,50

CLUB SANDWICHES (wit- of bruinbrood)
HOOFDGERECHTEN
CLASSIC
gerookte kip, bacon, komkommer, tomaat, ei, sla

12,00

SPECIAL
gerookte carpaccio, oude kaas, pesto, komkommer, tomaat, ei, sla

12,00

ZUIDERZEE
gerookte paling, gerookte zalm, komkommer, tomaat, ei, sla

14,00

CAPRESE
mozzarella, pesto, balsamico mayonaise, komkommer, tomaat

11,00

SATÉ VAN KIPPENDIJEN
atjar tjampoer, kroepoek, satésaus, krokante uitjes

16,50

SPARERIBS
gelakt, twee koude sauzen

16,50

RUNDERBURGER
focaccia, piccalilly, rucola, cheddar, gekarameliseerde ui

16,50

SCHNITZEL PEPERSAUS
gepaneerde varkensschnitzel, pepersaus

16,50

LUXE BROODJES (wit- of bruinbrood)
6,50

GEBAKKEN ZALM- of KABELJAUWFILET
taartje van spinazie en feta, saus van gepofte paprika

18,00

KAAS
jonge kaas, oude kaas, of jonge geitenkaas, rucola, tapenade

9,00

FOCACCIA BURGER
paprika relish, mozzarella, pompoenpitten, rode ui

15,00

GEROOKTE CARPACCIO
pesto, oude kaas, pijnboompitten, rucola
truffel mayonaise, cherry tomaatjes

GROENTEQUICHE
met groene salade

13,50

FILET AMÉRICAIN
rode ui, augurk, gekookt eitje, mayonaise

8,00

ZALM
gerookte zalm, piccalilly, komkommer

9,50

GEITENKAAS
gegra�neerd, peer, gesuikerde noten, tapenade, honing mosterd dressing

9,50

Hoofdgerechten zijn inclusief ovenaardappeltjes en salade.

KINDERBOX
Kinderbox gevuld met frietjes, snack naar keuze (kroket, frikadel,
of 3 kipnuggets), mayonaise, appelmoes en een leuke verrassing!

6,50

