Borghuisbrood

€ 5,40

bereid met gemengde noten en honing geserveerd met
roomboter, olijfolie, zeezout en knoflookdip

Duo ciabatta en stokbrood

Vers afgebakken broodjes
Keuze uit: banette wit, boerenbol bruin of ciabatta

Jong belegen of oude boerenkaas

€ 6,15

Gezond de luxe

€ 6,95

€ 5,40

met tapenade en knoflookdip

met jong belegen kaas of geitenkaas

Soepen
Doesburgse mosterdsoep (v)

€ 5,40

met verse groenten en tuinkers

Soep van het seizoen

€ 6,95

met honing en geroosterde pitjes
€ 5,40

(zie krijtbordje)

Pannetje erwtensoep

Brie uit de oven
Boerenachterham

€ 6,95

met mosterd-mayonaise
€ 6,95

Zalmsalade

€ 7,20

geserveerd met roggebrood en katenspek

met gekookt ei en bieslook

Panini's

Rundvleeskroket

€ 5,90

€ 6,95

Kip Toscana

€ 8,50

€ 6,95

roergebakken kip met ui, champignons en paprika

€ 7,70
€ 7,70

huisgemaakt, warm geserveerd met piccalilly-mayonaise

Serranoham, met boerenkaas en tijm
Borghuis, geitenkaas, bieslook en honing
Italia, gedroogde tomaat, mozzarella, pesto en rucola

€ 6,95

Uitsmijters 3 eieren
Jong belegen boerenkaas
Beenham

Gebraden gehakt
Broodje van de week

€ 7,70

€ 6,95

Salades & plateau

Borrelkaart

geserveerd met een warm broodje

Borghuisbrood
Salade paddenstoel (v)

€ 9,25

€ 11,00

met tapenade en knoflookdip
€ 5,75

€ 12,00

rundvlees bitterbal 8 st.
champignon bitterbal (vegt) 10 st.
mini loempia (vegt) 8 st.
krokant garnaal 8 st.
borrel mix 12 st.
bakje gemarineerde olijven

€ 4,50

portie boerenkaas: jong belegen, oud,
kruid of gemengd

€ 6,20

crostini's huisgemarineerde zalm 6 st.

€ 8,65

borrel plateau Borghuis

€ 13,00

gemengde salade met roergebakken paddenstoelen en
een dressing van sjalotjes, mosterd en honing

Duo ciabatta en stokbrood
Salade duo zalm
gebakken zalm en gemarineerde zalm op knapperige
slasoorten geserveerd met zachte wasabi-dip

Salade carpaccio
dun gesneden gemarineerde runderlende met frisse
salade, pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Plateau "Het Borghuis" (v)

€ 10,25

combinatie van een kopje mosterdsoep, frisse salade,
groentequiche en een loempia met oosterse groenten

"Winterplateau"
soep met broodje, quiche, salade , friet
geserveerd met een warm gerecht: vis / vlees / vegetarisch

€ 5,40

boerenbrood bereid met gemengde noten en honing
geserveerd met roomboter, olijfolie en zeezout
€ 5,40

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 8,50

€ 13,00

olijven, boerenkaas, caprese spiesje, serranoham en
borrelmix

IJskaart
Coupes worden geserveerd met biologisch ijs

Coupe cerise

€ 7,25

vanille-roomijs met warme kersen en slagroom

Coupe Borghuis

€ 7,25

vanille en aardbeienroomijs met vers fruit
en slagroom

Appeltaart

€ 5,45

warm uit de oven met vanille-roomijs
en slagroom

Coupe Fiorentina

€ 7,25

noten en amaretto-ijs met caramelsaus

Kinderijs
vanille-roomijs met slagroom en versiering

€ 4,65

