W E L K O M

Lunch tot 17
Diner tot 22

Welkom terug! Wij hebben jullie gemist!
Belgisch Bier Café Belvédère is gevestigd in
Delft op een van de mooiste pleinen van
Nederland, de Beestenmarkt.
Wij zijn blij dat jullie weer bij ons terecht
kunnen voor 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 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.

Scan deze code voor
onze online menukaart!

Wifi :
FREEWIFI Cafe Belvedere

B i s T R O

12u tot 22u

U kunt onze bistro gerechten bestellen van
12 tot 22!
Met uitzondering van onze Vegan burger worden al onze bistro
gerechten geserveerd met onze heerlijke Vlaamse frieten en
salade.

kippendij spiesjes
3 spiesjes-satésaus-kroepoek 17.5

belvédère burger
black angus-bbq saus-oude kaas-bacon-tomaat 16.0

vega(n) burger
vegan brood-avocado-hummus-zoete aardappel 15.0

schnitzel
naturel 13.0
peper-, of champignonsaus 15.0
gebakken ui, spek en champignons +2.5

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 23.5
witte wijn – witbier – Provencaal – look & room – naturel
Geserveerd met onze heerlijke dikke Vlaamse frieten en
verschillende sausjes

BIERSUGGESTIE:
Blanche de Namur 25cl. 4.0

WIJNTIP:

Castellani Donna Terra, Pinot Grigio, Glas 4.75 Fles 22.0

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.

soep

D I N E R

Tomatensoep √ 6.0
Wisselende soep 6.5

BAKKERSBROOD;
Breekbrood met 2 smeersels 7.0

voorgerechten
carpaccio “waards rund”
truffelmayonaise-oude kaas-notenmelange-crostini 11.0

gerookte zalm tartaar
tartaar van zalm-citroenmayo-zoet/zuur komkommer 12.0

duivelse garnalen
pittige roomsaus-bosui-sneetje brood 11.5

mini vega(n) pizza√
zoete aardappel-gegrilde groenten-basilicum-hummus 9.5

Benieuwd welk biertje goed bij uw gerecht past? Vraag het
onze medewerkers, zij adviseren u graag!

maaltijd salades

D I N E R

Als hoofdgerecht met Vlaamse Friet +5.0

geitenkaas √ mogelijk
walnoten-appelstroop-spekjes 13.0

hete kip
gebakken pittige kippendij-paprika-lenteui 13.0

hoofdgerechten – vlees
Geserveerd met dagverse groenten en Vlaamse friet

biefstuk van oerhollands waards rund
peper-, of champignonsaus 23.5
met gebakken ui, spek en champignons +2.5

ribbekes
in knoflook gemarineerd met licht pittige ketjap lak 19.5
Op onze bistro kaart vindt u meer heerlijke gerechten!

biersuggestie?
Benieuwd welk biertje goed bij uw gerecht past? Vraag het onze
medewerkers, zij advisteren u graag!

hoofdgerechten – vis

D I N E R

Geserveerd met dagverse groenten en Vlaamse friet

zalm
gebakken zalmmoot-mozzarella-kruidenroomsaus 20.5

vangst van de week
vraag naar ons wisselend visgerecht, dagprijs

mosselen (afhankelijk v/h seizoen)
witte wijn-witbier-Provencaal-look&room-naturel 23.5

hoofdgerechten – vega
pasta pesto
tagliatelle met pesto-groenten-Grana Padano 16.0

vega(n) burger
vegan brood-avocado-hummus-zoete aardappel 15.0

nagerechten
luikse wafel
warme bosvruchten-vanille ijs-slagroom 7.0

D I N E R

notentaart
caramel-vanille ijs-slagroom 7.5

kaasplankje
met kazen uit Belgie en Delft 9.5

speciaal koffie’s
belvédère koffie – Chouffe koffielikeur 8.0
ierse koffie – Jameson 8.0
franse koffie – Grand Marnier 8.0
italiaanse koffie – Di Saronno Originale 8.0
spaanse koffie – Tia Maria 8.0
kloosterkoffie – Dom Benedictine 8.0
koffie 43– Licor 43 8.0
baileys koffie – Baileys 8.0

Z I E N S
T O T

Bedankt voor uw bezoek en wij hopen u snel nog eens te
mogen ontvangen!
Scan onderstaande code en reserveer
uw tafel voor uw volgende bezoek!

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

