Soepen (geserveerd met huisgebakken brood)
Doesburgse mosterdsoep (v)

Vers gebakken meergranen of Italiaanse bol
€ 6,00

Gezond de luxe

met verse groenten en tuinkers

Soep van het seizoen

€ 6,00

keuze jong belegen kaas, geitenkaas of oude kaas

Brie uit de oven

(zie krijtbordje)

€ 7,50
€ 7,50

met honing en geroosterde pitjes

Tosti's
Ham/kaas
Borghuis, geitenkaas, bieslook en honing
Italia, gedroogde tomaat, mozzarella, pesto en rucola
Gerookte kip, met boerenkaas en tijm

Boerenachterham
€ 6,00

met mosterd-mayonaise

€ 7,00

Warm vlees

€ 7,00
€ 7,00

gesneden fricandeau met pindasaus

€ 7,50
€ 8,50

Vers gebakken brood wit of bruin
Salades (geserveerd met huisgebakken brood)
Gegrilde groenten

Gerookte makreelsalade

met verse warme geitenkaas en kruidendressing

met verse bieslook en gekookt eitje

Zalm

Uitsmijter

duo van huisgemarineerde en gebakken zalmfilet

3 eitjes op boeren kaas of achterham

Carpaccio

Kroketten

dun gesneden runderlende met Parmezaanse kaas,
pesto en pijnboompitjes

keuze uit 2 rundvleeskroketten of groentenkroketten

Kip Toscana
klein € 9,50
groot € 14,50

Maak uw lunch compleet met een
puntzak friet met mayonaise

€ 3,50

roergebakken kip met ui, champignons en paprika

Broodje van de week (zie krijtbordje)

€ 8,75
€ 7,75
€ 8,75
€ 8,75

Specials
Plateau "Het Borghuis" (v)

Om te delen
€ 10,50

combi van soepje met brood, gemengde salade,
groentetaart en een loempia met oosterse groenten

Borghuis hamburger

Breekbrood

€ 6,00

mix van bruin en wit geserveerd met kruidenboter,
knoflook en pestodip
€ 10,50

Sesambol belegd met huisgemaakte runderburger, tomaat,
augurk en boerenkaas geserveerd met friet en mayonaise

Rundvlees bitterbal 8 st.

€ 6,00

Mini loempia 6 st.

€ 6,00

huisgemaakt met spinazie en feta

Zomer plateau

€ 16,50

wekelijks wisselend hoofdgerecht

Borrelplateau

keuze uit vegetarisch, vis of vlees
geserveerd met verse salade en frieten (zie krijtbordje)

olijven, boerenkaas, seranoham, bitterballen en loempia

€ 13,50

Voor de kids
High Tea
Sneetje brood met rundvlees of groentekroket

€ 4,40
2 uur genieten van een 3 gangen proeverij

tosti met boeren ham/kaas wit of bruinbrood

€ 5,00

puntzak friet met mayonaise

€ 3,50

van huisgemaakte hartige en zoete heerlijkheden
geserveerd met onbeperkt thee/koffie
(graag minimaal 1 dag van tevoren reserveren)

€ 22,00

IJskaart

Taart en Snack

Coupes worden geserveerd met biologisch ijs

Krokant bladerdeeg schuitje
Coupe cerise

€ 7,25

€ 3,85

gevuld met verse vruchten en slagroom

vanille-roomijs met warme kersen en slagroom

Coupe Borghuis

vanille-roomijs met slagroom en versiering

€ 0,65

Taartje van de maand (zie krijtbordje)

€ 3,75

Saucijzenbroodje

€ 3,85

heerlijk vegetarisch en bereid met seitan
€ 7,25

noten en amaretto-ijs met caramelsaus

Kinderijs

Cupje slagroom

€ 5,45

warm uit de oven met vanille-roomijs
en slagroom

Coupe Fiorentina

€ 3,20

€ 7,25

vanille en aardbeienroomijs met vers fruit
en slagroom

Appeltaart

Appeltaart uit eigen keuken

€ 4,65

