LUNCH!
TOT 15:30 UUR

BOERENBROOD

T WIJFELAARTJE
B E L V E D È R E 12,5 0

(BRUIN/WIT)

- Frites i.p.v. brood: 2,50
- Glutenvrij brood i.p.v. boerenbrood: 0,95

Huisgemaakte truffel-eiersalade

kaassoep, rundvleeskroket en
truffel-eiersalade op boerenbrood

8,95

met vers gebakken bacon

Huisgemaakte tonijnsalade

9,95
met gefrituurde uien ringetjes			

Twee kroketten

WA R M E L U N C H G E R E C H T E N

(V) Kaasfondue

met boerenbrood

9,95

rundvlees of Goudse kaas

Belvedère gezond

Belvedère’s Classic Burger

met bacon, tomaat, sla, augurk
en ambachtelijke frites

9,95

met ham, kaas, tomaat, komkommer en ei

15,50

17,50

met frites en gemengde salade

10,95

Vis special

							 19,50

met frites en gemengde salade

Biefstuk 									 20,50

UITSMIJTERS & OMELETTEN

met frites en gemengde salade

Boeren omelet
ham, champignons, ui, paprika en aardappel

Lekker met spek, ham, kaas of appel
Per ingrediënt

SOEPEN

(V) Goudse kaassoep
Wisselende seizoenssoep
Erwtensoep met roggenbrood
en katenspek (seizoen)

gamba’s, calamaris, courgette,
citroenmayonaise en zoetzure rode ui

TOSTI’S
VAN ITALIA ANS
TRAMEZZINI BROOD
Monsieur

7,50
ham/kaas		

Belvedère

8,95
pittig gehakt/jonge kaas/rode pesto 		

met truffelmayonaise en Grana Padano

11,95

Onze tosti’s worden geserveerd met
huisgemaakte tosti saus en chips

(V) Burrata

X L PA N N E N K O E K E N
met stroop en suiker

17,50

7,95
mozzarella/tomaat/rode pesto		

SANDWICHES
VAN FOCCACIABROOD
met avocado spread, courgette, tomatensalsa,
walnoten en balsamico dressing

(V) Naturel

Vis salade

champignons, ui en paprika

(V) Vega

Carpaccio
10,50

15,50

7,95
ham/kaas/gebakken ei		

9,95
met een ingrediënt naar keuze		
1,50

Gemarineerde kip

Madame

9,95

(V) Omelet

ham, kaas, champignons, ui of spek

14,50

Onze salades worden geserveerd
met boerenbrood en boter

Schnitzel 								 18,50

met serranoham, honing en walnoten		

Extra ingrediënt

(V) Geitenkaas

tomatensalsa, walnoten, olijven,
zongedroogde tomaat en balsamico

met frites en gemengde salade

10,95
gebakken in Chilisaus met champignons, parika en ui 		

met een ingrediënt naar keuze

14,50

Varkenshaas saté							 18,50

Hete kip

(V) Uitsmijter

(V) Salade burrata

met of zonder spekjes

(V) Goudse oude Black Label kaas
8,95
met boerenappelstroop		

Brie uit de oven

SALADES

11,95

(V) Kinder ‘‘bam’’

Club Belvedère
met gerookte kip, gegrilde bacon, kaas en chips

8,95
1,50

				
7,50
7,50
8,95

11,95

(met pindakaas of choco pasta)

(V) Kinder Pannenkoek

Gerookte zalm
met kruidenmayonaise, rode ui en kappertjes

VOOR DE KLEINE GAST

12,95

Kroket/frikandel/kip nuggets
met frites en appelmoes		

4,50
6,95
8,95

