Lunch tot 17
Diner tot 22

Welkom terug! Wij hebben jullie gemist!

W E L K O M

Belgisch Bier Café Belvédère is gevestigd in
Delft op een van de mooiste pleinen van
Nederland, de Beestenmarkt.

Wifi :
FREEWIFI Cafe Belvedere

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!

broodjes
wit of bruin - glutenvrij +2.0

carpaccio “waards rund”

L U N C H

truffelmayonaise-oude kaas-notenmelange 12.5

tonijn-makreelsalade
little gem sla-limoenmayonaise 10.5

hummus √
gegrilde courgette-gepofte paprika 9.5

geitenkaas √
walnoten-appelstroop-gepofte tomaatjes 11.0
*met gebakken spek +1.0

parma
dun gesneden Parmaham-truffelmayonaise-notenmelangeParmezaanse kaas 12.5

club sandwich
guacemole-gerookte kipfilet-gekookt ei-oude kaas 12.5

12-uurtje √
tomatensoepje-brood met kalfs- of groentekroket- brood met
Parmaham of hummus 13.5

croques
Kaas √

wit of bruin
- ketchup 6.0

Ham/kaas - ketchup

6.5

Chorizo/oude kaas – Chilisaus 7.5

soep
tomatensoep

√

L U N C H

met sneetjes brood en een cupje roomboter 6.0

seizoensgebonden soep
met sneetjes brood en een cupje roomboter 6.5

lekker voor erbij;
Breekbrood met 2 smeersels 7.0

kroketten
kalfskroketten
2 kroketten op wit of bruin brood met mosterd 9.0

groentekroketten √
2 kroketten op wit of bruin brood met mosterd 9.0

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

warme broodjes
hete kip
pittige kippendijtjes gebakken met paprika en ui 9.5

steak sandwich
steak-getoast knoflookbrood-spekmayonaise-uienmarmelade 14.5

Uitsmijters

L U N C H

wit of bruin - glutenvrij +2.0

Naturel √ 7.5
Ham of kaas of spek 8.0
Ham en kaas 8.5
Spek en kaas 8.5
Ham, kaas en spek 9.5

lekker voor erbij;
Breekbrood met 2 smeersels 7.0

maaltijd salades
met Vlaamse Friet +5.0

geitenkaas √
walnoten-appelstroop-gepofte tomaatjes 13.0
*met gebakken spek +1.0

hete kip
pittige kippendijtjes gebakken met paprika en ui 13.0

ceasar salade
romeinse sla-gekookt ei-gegrilde kip-ansjovis-croutons 14.5

B i s T R O

U kunt onze bistro gerechten de gehele dag bestellen

kippendij spiesjes
3 spiesjes-satésaus-kroepoek-Vlaamse friet-huzarensalade 17.5

coppa di parma burger
Black Angus-krokante Parmaham-truffelmayonaise-Parmezaanze
kaas-dunne friet 17.0

vega(n) burger
vegan brood-guacemole-gegrilde courgette-zoete aardappel
friet-ketchup 15.0

schnitzel met Vlaamse friet-sla-mayonaise-huzarensalade
*naturel 13.0
*peper-, of champignonsaus 14.5
*gebakken ui, spek en champignons +2.5

spareribs
coleslaw-knoflooksaus-Vlaamse friet 19.5

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.

B O R R E L

BORRELEN
borrelplank
Parmaham-bitterballen-brood-smeersels-Amsterdamse
Osseworst-oude kaas-olijven 16.5

nacho’s √
tomaten-uien-Jalapeños-crème fraîche-guacemole-cheddarchilisaus 10.5

Vlaamse friet met mayonaise √ 5.0
Zoete aardappelfriet met ketchup √ 5.0
Dunne friet met Parmezaan en truffelmayonaise √ 6.0
Breekbrood met aioli en kruidenboter √ 7.0
Olijven √ 4.0
Amsterdamse Osseworst 5.0
Oude kaas (Delfts Goud) √ 6.5
Bittergarnituur 8stuks 8.0 16stuks 16.0
Kalfsbitterballen 9st. 9.0
KaasTengels 8st. √ 8.5
Vlammetjes 8st. 8.5
Chickenbites 8st. 7.5

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

