Salades

-Vegetarisch-

Caesarsalade			17
Knapperige rauwkostsalade met gegrilde kip, tomaat,
parmezaanse kaas, ei, croutons en caesardressing

Teriyaki Noodles
16
Japanse noodles met roerbakgroente en teriyaki

Salade met gamba’s en coquiles		
20
Frisse salade met tomaatjes, balsamicodressing en
gegrilde coquiles en gamba’s
Voorjaarssalade			16
Met buffelmozzarella, komkommer, tomaat,
basilicum en ui
Gerookte zalmsalade
17
Gemengde salade met appel, komkommer, pijnboompitten, honingmosterddressing en gerookte zalm
Alle salades worden geserveerd met
landbrood en boter

-Warme gerechtenWeekmenu
Iedere week een wisselend weekmenu

13

Kabeljauw			21
met gepofte cherrytomaat, citroen en wakame
Spaanse wrap
17
Lauwwarme wrap met gebakken kip, komkommer,
tomaten, chorizo en chilisaus
Bogdike Burger
Gegrilde burger (200 gram) van de Blonde
d’Aquitaine met gebakken uien, spek, cheddar
en een gebakken ei.

17

Sateetje van de grill
Gegrilde varkenshaas saté geserveerd met
pindasaus, kroepoek en gebrande uien

19

Spareribs
20
Hele streng spareribs met BBQ saus
Voor gasten met grote trek kunt u voor een toeslag
van. 6 euro de spareribs XXL bestellen
Mexicaanse kip
19
Roerbakschotel van kippendij met een salsa van
tomaat, komkommer en ui. Overbakken met creme
fraiche kaas en nacho’s
Schnitzel
19
Gepaneerde schnitzel met gebakken champignons,
uien, paprika en spek.
Varkenshaas
21
Gebakken varkenshaas met spek en mosterdsaus
Tournedos (200 gram)
27
Gebakken tournedos van het Ierse Hereford rund

Groentewrap
Met roerbakgroente en kaas

17

Vega Burger
17
Malse burger op een broodje met uien, tomaat,
augurken en cheddar kaas
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een
warmegroente, gemengde salade en
aardappelgarnituur

-DessertsParijse soes
Parijse soes gevuld met banketbakkersroom,
kokosroom en vanilleijs

9

Tiramisu Limoncello
Met Bogdike Limoncello

8

Dronken Brouwer
7
Vanille ijs met een variatie op boerenjongens,
zongedroogde rozijnen ingelegd in Bogdike Lik-eur
Monchoutaart met kersen
Huisgemaakte monchoutaart met kersen en
vanille ijs

8

Cappuccino ’t Plein
9
Vers gezette cappuccino met een truffel, een bolletje
notenijs, een bonbon en Bogdike koffielikeur
Notenkraker
Gemengd roomijs, hazelnoten, walnoten en
slagroom

7

Chocolade sorbet
7
Gemengd roomijs, chocolade rasp, saus en slagroom
Advocaat Royaal
7
Vanille ijs met advocaat, merninge, amandelkoekjes
en slagroom
Vruchtensorbet
Gemengd roomijs, vers fruit, saus en slagroom

7

DE Brouwerij
Grand Café - Restaurant

Lunchkaart
Van 11.00 tot 15.00 uur

-Soepen-

-Broodjes-

Paprikasoep			6
Met gerookte paprika, crème fraiche,
prei en bieslook

Baguette gezond			7

Grunninger mosterdsoep 			6
Van grove Groninger mosterd met gebakken
spekjes, prei en bieslook
Aspergesoep			6
Gebonden aspergesoep met achterham,
asperges en ei
Vers stokbroodje 		
Geserveerd met kruidenboter en tapenade

3.5

-LunchBogdike lunch Vis
Kop soep, landbrood met een garnalenkroket,
gerookte zalm en tonijnsalade

14

Bogdike lunch Vlees
Kop soep, landbrood met een rundvleeskroket,
eiersalade, carpaccio

14

Bogdike lunch Vega
14
Kop soep, landbrood met een paddenstoelenkroket,
eiersalade, roomkaas met tomaat en komkommer,
brie met honing en walnoot

Tonijn op landbrood			8
Huisgemaakte tonijnsalade met appel en
komkommer
Carpaccio op landbrood			8
Carpaccio, pestomayonaise en parmezaanse kaas
Baguette beenham			8
Warme beenham en honing-mosterdsaus
Zalm en roomkaas			9
Landbrood met gerookte zalm, roomkaas, rode ui
en bieslook
Brie en noot			9
Baguette met brie, walnoten en honing

Clubsandwich			10
Sandwich met gerookte kip, tomaat, rauwkost, bacon
en mayonaise
			
Philly Cheese			13
Gebakken biefstukreepjes met paprika, ui en
kaassaus tussen een brioche bun
Pulled Pork			9
Baguette met pulled pork, Bogdike BBQ. saus,
koolsalade en augurken
Bal gehakt met brood			8
Twee sneetjes brood met een bal gehakt

-Tosti & WrapTosti klassiek XXL 		
Met ham en kaas

8

Tosti ’t Plein XXL		
Met kaas, oma’s gehaktbrood en Bogdike
biermosterdmayonaise

9

Carpaccio wrap		
Wrap gevuld met carpaccio, pestomayonaise
en salade

10

Spaanse wrap		
Wrap met gebakken kip, chorizo en chilisaus

10

Zalm wrap		
10
Wrap gevuld met gerookte zalm, sla, komkommer
en mieriks- wortelsaus

Kroketten brood			8
Twee sneetjes brood met 2 rundvleeskroketten of oesterzwammenkroket
Saté met brood
Gegrilde varkenshaas saté met 2 sneetjes brood
of een pistolet.

15

-EiergerechtenUitsmijter `Royal´ 		
9
Drie sneetjes brood met kaas, ham, rosbief en een bol
salade
Uitsmijter
Met boerenachterham of met belegen kaas 7
Ham met kaas overbakken		
8
Brouwers uitsmijter
10
Landbrood, gebakken champignons, uien, ham met
gebakken eieren en spek
Boerenomelet
9
Omelet met spek, groente en aardappelen met brood

