Lunchkaart
Lunchplank (per persoon)
De lunchplank van Hof van Bohemien bestaat uit een heerlijk soepje, een lekkere salade en een belegd broodje.
U kunt kiezen tussen een vis, vlees of een vegetarische plank of u kiest een gemengde plank waar van alles op zit.
Lunchplank Hof van Bohemien Gemengd
Lunchplank Hof van Bohemien Vegetarisch
Lunchplank Hof van Bohemien Vlees
Lunchplank Hof van Bohemien Vis

€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90

A la carte gerechten
Soep v/d Dag
Broodje v/d Dag
Maaltijdsalade
Carpaccio
Salade geitenkaas
Salade tonijn
Broodje BLT
Open tosti
Broodje hete kip
Kroketten
Uitsmijter
Friet

Van het seizoen met brood en roomboter
Met dagelijks wisselend vers beleg
Heerlijke frisse maaltijdsalade met diverse garnituren, brood en boter
Rundercarpaccio met oude kaas, geroosterde pijnboompitten en
truffelmayonaise
Gemengde salade met warme geitenkaas, honing, appel en geroosterde
walnoten
Tonijnsalade met rode ui, augurk en kruidenmayonaise, brood en boter
Belegd met sla, krokante bacon, tomaat en kruidenmayonaise
Belegd met Serranoham, kruidenroomkaas gedroogde tomaat en
currymayonaise
Belegd met gebakken kip, prei en chilimayonaise
2 rund stoofvlees kroketten met brood, boter en grove mosterdmayonaise
2 bruine boterhammen met 3 gebakken scharreleieren, gerookte ham en kaas
Huisgemaakte friet van ‘Frieslander’ aardappel met ‘Brander’ mayonaise

€ 5,90
€ 8,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 9,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 4,50

Borrelplank (per persoon)
De borrelplank van Hof van Bohemien bestaat uit een assortiment van verschillende lekkernijen om
lekker van te genieten samen met een heerlijk biertje of mooi glas wijn.
Borrelplank Hof van Bohemien, diversen kazen, worstsoorten en bitterballen met brood en pesto
Portie van 6 stuks rundvlees bitterballen met mosterdmayonaise
Portie nacho cheese met chilimayonaise
Portie heerlijk afgebakken brood met kruidenboter en pesto

€ 10,90
€ 6,00
€ 5,00
€ 5,00

Desserts
Appeltaart!
Aardbeien

Huisgemaakte met vanille-ijs en slagroom
Aardbeien van ‘KOK’ te Zwaagdijk, de lekkerste!! met slagroom

€ 6,50
€ 6,50

Drankenkaart
Koffie
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Chocolademelk
Chocolademelk met slagroom
Speciale koffie
Koffie met siroop
(steranijs,kaneel,vanille)
Bohemien koffie
(Koffie met rum & specerijenstroop)
Irish Coffee
Jamaica Choco
(Chocolademelk met rum & slagroom)
Thee
Theeplank

Prijs
€ 2,20
€ 2,20
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,00

€ 2,75
€ 6,00
€ 6,00

Prijs
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50

Bieren
Hertog-Jan Pilsener
Hertog-Jan 0.0
Radler (Hoegaarden 0%)
Seizoensbier
Speciaalbier

€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50

Wijnen
Huiswijn Wit (glas)
Huiswijn Rosé (glas)
Huiswijn Rood (glas)
Huiswijn Fles (Rood/Wit/Rosé)
Prosecco Fles

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 20,00
€ 25,00

€ 6,00

€ 2,75

De theeplank van Hof van Bohemien
bestaat uit een assortiment van
5 ambachtelijk samengestelde
theemelanges waaruit u kunt kiezen, waaronder:
1. Lente/Zomerthee met fris zomerfruit
2. Lemon Love: rooibosthee met citroen en vanille
3. Earl grey: zwarte thee met citroen-bergamot
4. Straatje van Vermeer: groene thee met aardbeibanaan en vanille
5. Champagne/cassis: witte thee met smaak van
witte druif
Verse thee (div. soorten munt [Marokkaans,
sinaasappel- of aardbeienmunt] of
gember)
€ 2,75
Gebak
Huisgemaakte appeltaart
Huisgemaakte Seizoenstaart
Slagroom op gebak

Koude dranken
Halfvolle melk
Chocomel
Vruchtensap (biologisch)
Verse Jus d’orange
Ice Tea Green (zonder koolzuur)
Ice Tea (met koolzuur)
Spa Blauw
Spa Rood
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Sinas
Bitter lemon
Tonic
Smoothie v/d Dag

€ 3,75
€ 3,75
+ € 0,50

