
Menukaart



Warme gerechten

“BLVZ”-burger 11.50

Runderhamburger op een lekker broodje
met frites en mayonaise

Sate schotel van malse kipfilet 13.50

Met atjar, kroepoek, pindasaus en frites

Mosselen 13.50

Lekker uit de oven, met 2 sausjes, brood, 
frites en mayonaise

Kippetje uit de pan 11.50

Met lekkere grove groenten en aardappeltjes

Wisselende dagspecial 12.50

Vraag de bediening naar de dagspecial

Warme vegetarische gerechten

Vega burger van “BLVZ” 11.50

Vegetarische burger met frites en mayonaise

Wisselende vega special 11.50

Vraag de bediening naar de vega dagspecial

Voor de kleintjes

Kipnuggets 7.95

Met frietjes en mayonaise en een flesje 
Fristi of Chocomel

Kaassoufle 7.95

Met frietjes en mayonaise en een flesje 
Fristi of Chocomel

Borrelbites

Brood met smeersels 5.95

Chips,dips en crudites 7.50

Warm bittergarnituur 5 stuks 4.25

Met 2 sausjes 10 stuks 7.50

Hollandse rundvlees 5 stuks 3.90

bitterballen 10 stuks 7.30

Met mosterd

Heeft u bijzondere wensen of vragen over allergenen? 
Vraagt u naar de mogelijkheden bij onze medewerkers.

Goede start

Koffie naar keuze met roomboter croissant 4.25

Griekse yoghurt met vers fruit  2.95

Griekse yoghurt met honing en nootjes 2.95

Lekker lunchen

Clubsandwich  8.50

Met gegrilde kip, spek, eiersalade, knapperige ijsbergsla

Menno brood “Carpaccio” 8.50

Landbrood belegd met rucola, truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Rustiek broodje “Tonijn” 5.50

Broodje belegd met huisgemaakte tonijnsalade

Menno brood “Oude kaas” 6.50

Landbrood belegd met oude kaas, chutney van rode ui
en notenmix

Tosti van lekkere dikke boterhammen 3.95

2 snedes bruin of wit brood, achterham, jong belegen 
kaas en naar keus met of zonder tomaat

Rustiek broodje “Parma aubergine” 6.95

Broodje belegd met coppa di Parma, 
gegrilde aubergine, walnoten en truffelolie

Huisgemaakte BLVZ dagsoep 4.95

Vraag onze medewerkers naar de soep van de dag

Kroketje BLVZ

Menno brood met 1 ambachtelijke 4.95

rundvleeskroket, boter en mosterd

Menno brood met 2 ambachtelijke 6.95

rundvleeskroketten, boter en mosterd

Uitsmijter met Menno brood

2 gebakken eieren, boerenachterham en  7.95

jong belegen kaas

2 gebakken eieren, gebakken spek  8.50

en jong belegen kaas

Lekker vegetarisch

Menno brood “Hoemoes rode biet” 5.50

Landbrood belegd met hoemoes van rode bietjes, 
frisse salade en notenmix

Vega Clubsandwich 6.50

Met eiersalade, gegrilde aubergines, baba ganoush 
en knapperige ijsbergsla

Onze salades

“BLVZ”-salade prijs is varierend

Wisselende salade van de chef

Zomerse huisgemaakte tonijnsalade 8.50


