LAMBIK @BOCADERO
KIDS MENU

SALADES EN PASTA

SPAGHETTI BOLOGNAISE - €11
Met geraspte kaas

SALADE MET KIP - €21
Met rode curry en gemarineerde feta

VOL-AU-VENT - €11
Met frietjes kroketjes of puree

CAESAR - €19
Met ei , Parmezaan , romeinse sla en toastbrood

PIZZA MARGHERITA – €10

SPAGHETTI BOLOGNAISE - €18
Met geraspte kaas

FISH-STICKS – €11
Met frietjes kroketjes of puree

VEGETARISCHE PASTA – €19
Met Napolitano saus en groenten

VOL-AU-VENT – €11
Met frietjes kroketjes of puree
CURRYWORST – €11
Met frietjes kroketjes of puree

VOORGERECHTEN
VITELLO TONNATO - €16
Met ansjovis , appelkappertjes , tomaat en rucola
RUNDSCARPACCIO - €16
Met rucola , Parmezaan en balsamico
KAASKROKETTEN – €14,50
Met een fris slaatje
GARNAALKROKETTEN - €16
Met een fris slaatje

TAPAS
PORTIE KAAS OF SALAMI - €9
Portie gemengd ook mogelijk
TAPAS LAMBIK - €22
Warm en koud gemengd
HOLLANDSE MAATJES - €9
Met gesnipperde ajuin
CALAMARES - €9
Met tartaar
PORTIE BITTERBALLEN – €9
LOEMPIA’S – €9
Met sweet chili saus

DUO KAAS EN GARNAALKROKET – €15
Met een fris slaatje
SCAMPI MET GEROOSTERD LOOKBROOD – €17
6 stuks keuze saus : diabolique/lookroom/cocos curry

DESSERTS
COUPE AARDBEIEN - €10

DAME BLANCHE - €9
Vanille ijs , slagroom en chocoladesaus
KINDERIJSJE - €6
Vanille ijs met discobolletjes of smarties
HOMEMADE CHEESECAKE - €10

LAMBIK @BOCADERO
Visgerechten

Mosselen

(inclusief bijgerecht)

(seizoen)

GEBAKKEN ROGGEVLEUGEL - €25
Met kappertjes en peterselie

NATUUR - €24
WITTE WIJN - €25

ZEETONG À LA MEUNIÈRE - €35
±350 gram

bijgerechten
FRIETEN - €4

PUREE - €4
Met peterselie
KROKETTEN – €4
SALADE - €4
Gemengd ,tomaat of
witloof
TAGLIATELLE – €4

warme sauzen
bearnaise – €3

LOOKROOM - €25
TOMAAT GARNAAL - €28
2 stuks
COCOS CURRY – €25
SCAMPI 9 STUKS – €25
Keuze saus :
lookboter/lookroom/cocos curry/diabolique

Vleesgerechten
(inclusief bijgerecht)
RUNDSHAMBURGER – €18,50
Met gemengde salade
IERSE STEAK - €24
Met gemengde salade
IERSE RIB-EYE - €29
Met gemengde salade
HANDGESNEDEN RUNDSTARTAAR - €20
Op klassieke wijze

groene peper – €3

koude sauzen
ketchup - €1

VLEES – €39 P.P
6 soorten vlees
VIS – €39 P.P
2 soorten vis en
schaaldieren
SURF&TURF –€39 P.P
Vis en vlees
KINDERMENU – €14
INBEGREPEN :
KOUD BUFFET
BROOD
BIJGERECHT
DESSERT

champignonsaus – €3

mayonaise – €1

Barbecue
A volonté

Grootmoeders wijze
(inclusief bijgerecht)
STOOFVLEES - €21
Met witloofsalade
VOL-AU-VENT – €18,50

