0228 - 325 909
info@vanbleiswĳk.nl

DINERKAART VANAF 17.00 UUR

PLATESERVICE

www.vanbleiswĳk.nl
facebook.com/vanbleiswĳk

TO SHARE
• Breekbroodje hummus,
gezouten boter
• Plankje om te delen kaas,
gedroogde vleeswaren,
breekbrood met smeersels

6.50
17.50

met friet en salade

• Spareribs afgelakt, twee
koude sausjes
• Kipsaté van kippendĳen,
satésaus, seroendeng
• Runderburger bacon,
cheddar, tomaat, sla
• Varkensschnitzel met pepersaus

16.50
15.50
14.50
16.50

SOEP
• Tomatensoep dĳfilet, room,
bieslook
• Franse uiensoep gegratineerd
• Seizoenssoep vanaf

4.50

VAN HET LAND

5.50
5.00

• Tournedos ham, champignons,
paprika, jus van rozemarĳn
• Kalfssukade rode kool,
aardappelstro, eigen jus

met friet en salade

21.50
19.50

Grand Café Restaurant Van Bleiswĳk
Westerstraat 84, 1601 AL Enkhuizen

dagelĳks geopend van 10.00 tot 22.00 uur
vrĳdag en zaterdag geopend tot 22.00 uur

VOORGERECHTEN
• Carpaccio van rund pesto, oude
kaas, rucola, truffelmayonaise,
pĳnboompitten
• Gebrande zalm mosterd,
limoenmayonaise, dille
• Langzaam gegaard buikspek
gerookte aardappel, pinda,
ketjap & honing
• Mini quiche kikkererwten,
prei, rozemarĳn, gegratineerd

11.50
12.50
10.50

UIT DE ZEE

met friet en salade

• Zalm- of kabeljauwfilet tomaten- 19.50
salsa, geglaceerde bospeen,
gegrilde asperge
• Stoofpotje vis en schaaldieren, 18.50
witte wĳnsaus, knoflooktomaat,
gegratineerd

9.50

VEGETARISCH
MAALTĲDSALADES

met brood en boter

16.50
• Oosterse salade ossenhaaspuntjes, gewokte groente,
ketjapsaus, sesam
15.00
• Rundercarpaccio salade pesto,
oude kaas, rucola, truffelmayonaise, pĳnboompitten
• Geitenkaas salade gegratineerd, 15.00
honing/tĳm dressing, zoete
noten, peer, tapenade

met salade

• Vegaburger chimichurri, jonge
kaas, paprika, bosui, friet
• Pasta pesto gewokte groente
parmezaan, pĳnboompitten,
knoflooktomaat en rucola

14.50
13.50

NAGERECHTEN
• Mini kaasplankje dadelbrood,
3 soorten kaas, appelstroop
• Chocolademousse zoute karamel,
gesuikerde amandel, slagroom

8.50
6.50

VOOR DE KIDS
• Kindermenu frites, snack
naar keuze (frikadel, kroket,
kipnuggets, mini hamburgertjes),
mayonaise, appelmoes
• Pancakes
• Raketje/perenĳsje
• Schatkistje

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

6.50

3.50
1.50
2.50

ĲSCOUPES
• Coupe stroopwafel vanille ĳs,
saus van Werther’s Echte,
slagroom
• Coupe dame noir chocolade ĳs,
vanillesaus, slagroom

7.00
7.00

Nog géén keuze kunnen maken?
Vraag een medewerker naar
onze gerechten/weekhap
buiten de kaart om.

