0228 325 909
info@vanbleiswijk.nl

MENU - OVERDAG

10:00-16:00

EITJE

LANDBROOD (wit of bruin brood)

• Uitsmijter
- tomaat
- jonge kaas
- ham of spek
- avocado of gerookte zalm

+
+
+
+

8.00
1.25
1.75
2.25
3.75

@vanbleiswijk
facebook.com/vanbleiswijk
maandag zijn we gesloten
dinsdag tm zondag vanaf 10:00 geopend

12.00

aangemaakt, komkommer en citroen
• Jonge boerenkaas met Waldorfsalade,
bieslook en mosterdmayonaise
• Carpaccio met oude Remeker, rucola,
pijnboompitten en eekhoorntjesbroodmayonaise
• Caesar met krokante kippendijen,
ansjovis en Parmezaan

9.50
11.50
11.50

• 12 uurtje:

SOEP

Grand-Café Restaurant van Bleiswijk
Westerstraat 84, 1601Al Enkhuizen

• Gerookte zalm met zure room en dille

• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met Hollandse garnalen

6.50
9.75

• Franse uiensoep gegratineerd

5.50

en zure room

12.50

- tomatensoep
- brood met kalfskroket of
oesterzwamkroket
- brood met boerenkaas
- drankje naar keuze

WARM
• Kalfskroketten(2x)met brood en mosterd 8.50
8.50
• Oesterzwamkroketten(2x) met brood

CLUBSANDWICHES (geserveerd met nacho chips)
• Club classic met gerookte kip, bacon,

12.00

komkommer, tomaat, ei, sla en guacamole
12.00
• Club special met carpaccio, oude
kaas, pesto, komkommer, tomaat, ei en
truffelmayonaise
14.00
• Club Zuiderzee met gerookte zalm,
gerookte paling, komkommer, tomaat, ei en
cocktailsaus
12.00
• Club vega met roombrie, pesto,
komkommer, tomaat, ei en truffelmayonaise

en mosterd

• Tosti van zuurdesembrood met

6.00

boerenkaas en/of achterham
• Tosti van casinobrood met
boerenkaas en/of achterham

• Van Bleiswijk burger

3.50

(medium geserveerd)

14.50

met cheddar, friet en piccalillymayonaise
• Knolselderij venkel burger met gele 14.50
tomaat, augurk, dille, kaas en friet (vegan)

• Friet

3.50

ZOET
KIDSLUNCH
• Tosti met ham en/of kaas
• Landbrood met hagelslag, kaas of jam

3.50
2.00

•
•
•
•
•

Appeltaart (met slagroom)
Chocoladetaart
Carrot nuts
Cheesecake
Slagroom

SNACKS
SALADES

(als maaltijdsalade + 4.00)

• Classic Caesar met krokante

kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
• Geitenkaas met peer, zoete noten,
tapenade en honing tijm dressing

WIFI
Free wifi
wifiwanneer
wanneer
u inlogt
WIFI:: Free
u inlogt

12.50
9.50

3.95/4.55
3.50
3.75
3.50
0.60

(vanaf 15 uur)

• Breekbrood met gezouten boter en hummus 6.50
17.50
• Plankje om te delen met gedroogde
vleeswaren, kaas en breekbrood met smeersels

• Taco chips met guacamole
• Nacho’s met gesmolten kaas, guacamole en

4.50
6.50

zure room

•
•
•
•
•

Bitterballen met mosterd		
7.50
Kaastengels met chilisaus		
7.50
Chickenbites met mayonaise		 7.50
Mini frikandellen met mayonaise		 5.00
Bittergarnituur
15.00

Heeft u een allergie? Meld het ons

