B O R R E L

ONZE BORRELPLANKEN
onze borrelplanken worden geserveerd met brood en een smeersel
met uitzondering van de Nacho’s

hollander
Amsterdamse Osseworst-truffelkaas-oude kaas-kalfsbitterballenzilveruitjes 11.0

Bourgondiër
Serano ham-truffelkaas-gedroogde worst-stoofvlees bitterballenolijven 15.0

visplank
gerookte zalm-tonijn Tataki-garnalenkroketjes-gamba spiesjecalamares 13.5

vega plank

√

erwtenhumus-feta-olijven-groente kroketjes 10.0

nacho’s

√

tomaten-uien-Jalapeños-crème fraîche-guacemole 7.5

NACHO’S SPECIAAL
met rundergehakt 10.0

LEKKER BIJ ONZE BORREPLANKEN:
Zak Vlaamse friet √ 4.5

B O R R E L

Belgische bol met kruidenboter √ 5.5
Belgische bol met 3 smeersels √ 6.0
Olijven √ 3.5
Amsterdamse Osseworst 4.5
Truffelkaas √ 6.5
Oude kaas (Delfts Goud) √ 6.5
Doe maar wat 8 st. 7.0
Doe maar wat 16 st. 12.5
Doe maar wat 2 4st. 18.5
Kalfsbitterballen 9 st. 6.5
Leffe stoofvlees bitterballen 9 st. 8.5
Chickenbites 8 st. 7.5
Mini frikadellen 1 2st. 5.5
Kaassoufflés 8 st. 4.5
KaasTengels 8 st. √ 7.5
Calamares 6.5
Groentekroketjes 4 st. √ 5.5
Garnalenkroketjes 4 st. 7.5

Z I E N S
T O T

Bedankt voor uw bezoek en wij hopen u snel
nog eens te mogen ontvangen!
Bent u ontevreden vertel het ons!
Bent u tevreden, vertel het anderen!

Belgisch Bier Ca fé Belvédère biedt pla ats
aan groepen tot maximaal 75 person en
voor een borrel, lunch of diner.

Bij ons bent u altijd welkom. Reserveren mag maar is niet
verplicht. Voor groepen groter dan 15 personen hanteren wij
een groepsmenu, neem hiervoor telefonisch of per e-mail
contact op. U kunt bij ons altijd binnenlopen, aan de bar kunt u
alvast genieten van een heerlijk Belgisch bier of een mooi glas
wijn.
Wij reserveren geen tafels op ons terras, maar u kunt dit wel als
preferentie opgeven, wij doen er alles aan om aan uw wensen
tegemoet te komen.
Voor reserveringen of vragen kunt u geheel vrijblijvend mailen
naar; info@bbcbelvedere.nl

Belgisch Bier Café Belvédère
Beestenmarkt 8
2611 GB DELFT
015-2123297
www.bbcbelvedere.nl
Volgt u ons al op Facebook en Instagram?
@BelvedereDelft

