Van harte welkom in
Restaurant ’t Bourgondisch Hof!
À la carte
dagverse producten | ruime keuze aan gerechten
wijnkelder |

LED’s go dinnerbowling
bowling arrangement voor € 27,50 met:

1 uur bowlen | 3 gangen menu

Tapas & Tapas
bowling arrangement voor € 29,95 met:

1 uur bowlen | bourgondische tapas gerechtjes
ice tapas maken met

Burgers & Bowlen !
bowling arrangement voor € 24,50 met:

1 uur bowlen | 3 gangen burgermenu

Vegetariër of dieetwensen? Meld het ons!
Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot het personeel

Plankje brood

4,25

knapperig stokbrood & zuurdesembrood | diverse smeersels

Voorgerechten
Salade geitenkaas (vegetarisch)

9,25

frisse salade met appel & walnoot | gegrilde King Oyster
kletzenbrood | honing/truffel

Carpaccio van ‘t Rund

9,95

rucola | pijnboompitjes | truffel crème | oude R’damse kaas

Trio van gerookte hammetjes

11,00

Parmaham | Serranoham | Ibericoham | gegrilde groenten
tomatenchutney

Steak Tartare

8,75

gefrituurd eitje | wasabi crème | krokantje van mosterd

Huisgerookte zalm

9,95

lauwwarm gerookt in groene thee | rilette van gerookte
zalm | mosterd-dille crème

In tempura gefrituurde Gamba & Tongfilet

9,95

lauwwarme Oosterse salade | gel van maïs | remouladesaus

Gerecht op ’t bord

dagprijs

bekijk het krijtbord voor (seizoens)gerechten buiten deze kaart

Soepen
Tomaten

5,50

tomaat concassé | croutons | bosui | basilicum room | balletjes

Oosterse bouillon

7,75

licht pittig | Oosters garnituur | loempia van pulled chicken

Bouillabaise
schaal- & schelpdierensoep | diverse vissoorten
huisgemaakt ‘Bourgondisch Hof’ brood

11,00

Hoofdgerechten
Angus steak

17,50

haricots verts | spekjes | zoete aardappelchips
saus naar keuze: kruidenboter, béarnaisesaus,
pepersaus, champignon-roomsaus of stroganoffsaus

Rundersucade

19,50

langzaam gegaard | mousseline van tijm & rozemarijn
gefrituurde champignons | gekarameliseerde witlof

Bavette

19,95

top kwaliteit van het Uruguayaans Grain-Fed Hereford rund
vijgenchutney | gerookte pastinaakcrème | knoflook-peper jus

Eendenborst

19,50

gebakken | gekarameliseerde rode ui | gekonfijte roseval
honing-truffelsaus | bitterbal van eend, truffel & paddenstoel

Paddenstoelen lasagne (vegetarisch)

17,95

roomkaas | gegrilde King Oyster | lauwwarme salade

Zalmfilet

18,50

gegrild | tagliatelle | pesto roomsaus

Rode mul

17,95

gegrilde groenten | tomatenrisotto | Parmezaanse kaas

Kabeljauwfilet

19,75

gebakken in kruidenkorst | gegrilde wortel | rucola puree
saffraan-Hollandaise saus

Gerecht op ’t bord

dagprijs
bekijk ons krijtbord voor (seizoens)gerechten buiten deze kaart

Supplementen
Extra supplement voor de grote trek (hoofdgerechten worden al
geserveerd met 1 portie frites & salade):
puntzakske frites met mayonaise
bakje kriel aardappeltjes
bakje salade of groenten

2,2,2,-

Dame Blanche

Nagerechten

7,50

Madagascar vanille ijs | choco lolly | warme choco saus

Notenijs & toffee van banaan

7,95

karamelmousse | gezouten karamel fudge | kletskop van munt

Choco-Choco

7,95

witte chocomousse | mini choco taartje | ChocoVino | choco ijs

Crème brulée

7,50

Licor 43 | karamelsaus | ijs van kaneel

Appeltaart 2.0

8,50

compote van appel & boerenjongens | crumble | schuim van
Zwitsers room | ijs van kaneel | gepocheerd appeltje

Geflambeerde kersen

8,75

aan tafel bereid | kersen | Luikse wafel | Madagascar vanille ijs

Icefondue (min. 2 pers.)

9,95

vers fruit | diverse dips | peperkoek | cake | marshmallows

Nagerecht compleet maken? Tip: glaasje dessertwijn € 4,25

Je diner écht spectaculair afsluiten met… icefondue!
Een bijzondere belevenis waarbij je zelf ijs-tapas maakt van o.a. vers
fruit en dips als zoete room, vruchtencoulis en chocoladesaus.
Voor € 9,95 p.p. (minimaal 2 personen) beleef je deze ijskoude
ervaring met vloeibare stikstof van - 196°C

LED’s go dinnerbowling !
Arrangement Menu
Carpaccio van ‘t rund
rucola | pijnboompitjes | truffel crème | oude Rotterdamse kaas
of

Italiaanse tomatensoep
vol romig | pomodori | balletjes | room
of

’n stukje zalm
gerookt | salade van baby leaf | mosterd-dragon crème
hmmm

Spies van malse kipsaté
atjar | kroepoek | satésaus
of

Tongfilet
in roomboter gebakken filet | huisgemaakte Hollandaise saus
of

Ierse biefstuk

(toeslag € 2,-)

mals gebakken | groenten | pepersaus
Extra supplement (hoofdgerechten worden al geserveerd met 1 portie
frites, salade & groenten):
puntzakske frites met mayonaise
puntzakske twister fries met mayonaise
bakje salade
bakje groenten
hmmm

Notenijs & toffee van banaan
karamelmousse | gezouten karamel fudge | kletskop van munt
of

Crème brulée
Licor 43 | karamelsaus | ijs van kaneel
of
(supplement € 6,- p.p. / min. 2 pers.)

dé dessert sensatie waarbij je zelf ijs-tapas maakt in
vloeibare stikstof van -196°C… durf jij het aan?

2,2,50
2,2,-

Wijnkaart
Champagne

Boizel brut réserve

Frankrijk

Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier
Fris van smaak met een fruitige afdronk

Champagne
74,50

Mousserend
Treviso

Prosecco Rive Della Chiesa

22,50

Italië

Prosecco druiven | vino frizzante
Licht, frivool. Aangenaam fris, sappige smaak

Witte wijn
Cariñena

Confidencia Blanco

Spanje

Airen/Verdejo
Soepele wijn, tonen van zuidvruchten

Vin du Sud

Domaine Jouclary Sauvignon

Frankrijk

Sauvignon Blanc
Tintelende, fruitige geur met milde smaak

Alsace

Pinot Blanc Léon Beyer

Frankrijk

Pinot Blanc
Droge, doch ronde wijn met honing aroma’s

Ardèche

Ardèche – Chardonnay Louis Latour

Frankrijk

Chardonnay
Heerlijke, soepele wijn met droge afdronk

Ardèche

Grand Ardèche – Chardonnay Louis Latour

Frankrijk

Chardonnay
Genereus bouquet met exotische aroma’s

Aanrader

17,75
glas

3,60

17,50

24,00

23,75
½ fles

12,50

29,75

Witte wijn
Alsace

Pinot Gris Léon Beyer

32,25

Frankrijk

Pinot Gris
Aroma’s van perzik en noten met romige nuances

Chablis

Domaine B. Foulley Chablis

Frankrijk

Chardonnay
Rijke fruitsmaak van kruisbes en een frisse zuurgraad

Loire

Sancerre Domaine Gerard Fiou

Frankrijk

Sauvignon blanc
Fris, helder en fruitig. Past goed bij vis gerechten

Friuli

Pinot Grigio Ronco dei Folo

Italië

Pinot Grigio
Fruitig, zacht en soepel

30,25

35,25

24,75

Rosé wijn

Cariñena

Confidencia Rosado

Spanje

Tempranillo
Volle smaak waarbij hints van aardbei en framboos

17,75

Pujol

Domaine Pujol – Izard ‘Blush’

Frankrijk

Cinsault | Grenache | Carignan | Syrah
Mild, soepel met zachte volle smaak. Perfect als apéritief

Rioja

Bodegas Campillo Rosado

Spanje

Tempranillo
Voortreffelijke rosé, vol van smaak

3,60

17,25

19,75

Rode wijn

Cariñena

Confidencia Tinto

Spanje

Tempranillo
‘Full bodied’, volle smaak van rijp rood fruit

Pujol

Domaine Pujol – Izard

Frankrijk

Cinsault | Grenache | Carignan | Syrah
Vol, rijp rood fruit, fijne tannines en zachte afdronk

Aanrader

glas

17,75
glas

3,60

19,75

Rode wijn
Rhône

Cuvée Père Bérard

17,75

Frankrijk

Grenache | Syrah | Mouvedre
Mooie wijn als apéritief of bij licht voorgerecht

Bourgogne

Joseph Drouhin Laforet Pinot Noir

Frankrijk

Pinot Noir
Soepel en fruitig. Mooi bij rood vlees gerechten

Valdepeñas

Raices

Spanje

Tempranillo
Klassieke Spaanse Crianza. Krachtige smaak

24,50

18,50

Dessert wijn
Bedarrides

Muscat de Rivesaltes

Frankrijk

Muscat à petits grains | muscat d’alexandrie
Heerlijk zacht zoete dessertwijn

Rheinland

Niersteiner Gutes Domtal

Duitsland

Riesling | Müller – Thurgau | Silvaner
Perfecte wijn voor bij een zoet nagerecht

28,50
8cl. glas

4,25

14,50

Wijnkelder

Restaurant ’t Bourgondisch Hof beschikt over een eigen wijnkelder,
waar de met zorg geselecteerde wijnen onder de juiste condities
zijn opgeslagen.
Buiten de wijnkaart om liggen hier nog enkele mooie wijnen.
Interesse? Informeer hiervoor bij de bediening.

Aanrader

