W E L K O M

Lunch tot 17
Diner tot 22

Wifi :
FREEWIFI Cafe Belvedere

Belgisch Bier Café Belvédère is gevestigd in
Delft op een van de mooiste pleinen van
Nederland, de Beestenmarkt.
Bij ons kunt u terecht voor een heerlijke
lunch, een ongedwongen borrel en een
smakelijk diner.
Geniet van Belgische gerechten zoals
mosselen en onze ruime sortering Belgische
bieren. Binnen in ons sfeervolle café
restaurant of buiten op ons overdekte en
verwarmde (winter) terras.
U kunt onze vegetarische gerechten
herkennen aan het groene vinkje achter het
gerecht.

Wij heten u van harte welkom!
*In al onze gerechten kunnen allergenen of sporen
van allergenen voorkomen. Heeft u, of iemand in uw
gezelschap een voedselallergie, laat het ons dan
weten. Wilt u meer informatie? Schroomt u niet om
de volledige lijst te vragen aan één van onze
medewerkers.

broodjes wit of bruin - glutenvrij +1.75
carpaccio “waards rund”
truffelmayonaise-Grana Padano-pijnboompitten 10.5

L U N C H

tonijn tataki
licht aangezette tonijn-sesamzaadjes-wasabimayonaise 11.5

gerookte rib-eye
dun gesneden Rib-Eye-bosui-teriyakimayonaise 10.5

serano ham
aioli-Manchego kaas-cherrytomaatjes 8.5

humus

√

doperwten humus-peterselie-gekruide feta 7.5

gerookte zalm
roomkaas-citroen-komkommer 10.5

CLUB SANDWICH
gerookte kip-tartaarsaus-gekookt ei-spek-salade 12.0

12-uurke

Vlees: dagsoepje-sneetje kalfskroket-sneetje rib-eye 12.5
Vis: dagsoepje-sneetje garnalenkroket-snee gerookte zalm 12.5
Vega: dagsoepje-sneetje groente kroketjes-sneetje humus 10.0

croques wit/bruin
Kaas √ 5.5
Kaas/tomaat √ 6.0
Ham/kaas 6.0
Kaas/kipfilet- chilisaus 6.0
Liverham/bierkaas 6.0

soep

L U N C H

Tomatensoep √ 6.0
Uiensoep √ met kaascrouton 6.0
Wisselende soep 6.0

LEKKER VOOR ERBIJ;

Belgische bol met kruidenboter 5.5
Belgische bol met 3 smeersels 6.0

kroketten wit of bruin - glutenvrij +1.75
Kalfskroketten 8.0
Groente kroketjes (6stuks) √ 9.0
Garnalenkroketten 10.0

*Tip: Ook een combinatie van 2 verschillende kroketten is mogelijk!

warme broodjes
stoofvlees
Delftse bierbol gevuld met stoofvlees 9.5

hete kip
pittige kippendijtjes gebakken met paprika en ui 8.5

chefke
ham-kaas-chilisaus-prei-gehakt-uit de oven 9.5

uitsmijters wit of bruin - glutenvrij +1.75

L U N C H

Naturel √ 7.0
Ham of kaas of spek 8.0
Ham en kaas 8.5
Spek en kaas 8.5
Ham, kaas en spek 9.0

salades lekker met Vlaamse friet +4.5
geitenkaas √ mogelijk
walnoten-appelstroop-spekjes 11.5

vissalade
gamba’s-inktvisringen-gerookte zalm-tonijn Tataki 13.5

hete kip salade
pittige kippendijtjes gebakken met paprika en ui 11.5

zoete trek?!

Luik se Wafel warme kersen–poedersuiker–slagroom 6.0
Huisgemaakte Appeltaart 3.5 (met slagroom +0.5)

Zin in iets warms voor de stevige trek?
Zie onze BISTRO kaart!
Onze bistro gerechten zijn te bestellen vanaf 12u!

12u tot 22u

U kunt onze bistro gerechten bestellen van
12 tot 22!

B i s T R O

Al onze bistro gerechten worden geserveerd met onze heerlijke
Vlaamse frieten en salade.

kippendij spies (1 8 0gra m)
satésaus-kroepoek 17.5

black angus burger
spek-cheddar-vleestomaat 14.5

gebraden piepkuiken
appelcompote-haricotverts-Roseval-citroenmayonaise 14.5

schnitzel
naturel-, peper-, of champignonsaus 13.5
gebakken champignons en ui +1.5

schnitzel speciaal
met ham, kaas en tomaat uit de oven 15.0
gebakken champignons en ui +1.5

tonijnsteak

van de grill, met warme wasabisaus 19.0

stamppot van de week
van zondag tot en met woensdag voor maar 8.5
(te bestellen vanaf 17uur)

m o s s e l e n

Wij serveren
mosselen in de
zomer en de herfst, dan is de kwaliteit van “het
zwarte goud” op zijn best! De exacte startdatum van
het seizoen is afhankelijk van het aanbod en
kwaliteit van de mosselen, wat weer samenhangt
met het weer in het voorjaar.

MOSSELEN 18.5
witte wijn – witbier – Provençaalse – look & room – naturel
Gese rvee rd met o nze he erlijk e dikke V laa mse frieten
en v ersch illen de sa usjes

BIERSUGGESTIE: Blanche de Namur 25cl.
WIJNTIP: Torres Gran Viña Sol 24.5 fles

4.0

Wist u dat mosselen erg gezond zijn?
Ze zijn caloriearm, bevatten veel eiwitten, weinig vet
en ze zijn rijk aan mineralen, kalk, fosfor en
vitaminen.

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

