food

restaurant

Soep & Voorgerechten
Breekbrood

5,75



kruidenboter | tapenade | olijfolie | zeezout

Tomatensoep

5,25



Hollandse tomaat | pesto croutons | room

Pittige scampi’s 

12,50

knoflook | peper | groene kruiden | olie

Rundercarpaccio 

10,50

truffelmayonaise | oude Beemster kaas | zongedroogde tomaat |
balsamicotruffelcrumble

Champignons in roomsaus



7,75

knoflook | groene kruiden

Salades
Caesar

10,75



kip | bacon | little gem | oude Beemster kaas |
romige dressing | croutons | gekookt ei


14,75

Gerookte zalm 

12,75

Als hoofdgerecht

zoetzure komkommer | gemengde sla |
kruidendressing | croutons
Als hoofdgerecht 

16,75

Scampi 

13,75

cassave chips | gemengde sla | bosui |
pittige dressing
Als hoofdgerecht 

17,75

Rundercarpaccio 

13,75

oude Beemster kaas | truffelmayonaise |
balsamicocrumble | tomaat
Als hoofdgerecht

Groene vis = goede vis!
Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen
boordevol vis.

17,75

Daar zeg je geen nee tegen!
Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.

Hoofdgerechten vanaf 17.00 uur
Tournedos medaillons 

29,50

seizoensgroente | rode port sjalottenjus | friet
Extra medaillon 

Schnitzel 300 gram

+7,50
19,25



champignon- of pepersaus | citroen | friet

Kipsaté

19,25



cassave chips | lente-ui | zoetzure komkommer |
satésaus | friet
Extra stokje 

+2,75

Runderburger 

16,50

brioche | mosterdcrème | bacon | Beemster kaas |
gebakken ui | augurk | tomatenrelish | coleslaw | friet

The Blue Butcher burger



16,50

brioche | hummus | little gem | gegrilde aubergine |
tomatenrelish | friet

Fish & Chips

18,25



remouladesaus | citroen | friet

Pasta ricotta spinazie



mascarpone | tomaat | olijfolie | Parmezaan |
pijnboompitten | rucola

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met brood,
friet of gebakken aardappelen.

16,50

Pizza
Margherita 

9,75

tomaat | mozzarella | basilicum

7,75

Als kinderpizza

Funghi 

12,50

tomaat | mozzarella | paddenstoelen

Vegetariana 

12,75

tomaat | mozzarella | gegrilde groente | ui |
olijf | spinazie

Quattro Stagioni 

13,50

tomaat | mozzarella | ham | pepperoni |
paprika | champignon

Salami 

12,50

tomaat | mozzarella | salami

8,75

Als kinderpizza

Hawaï 

12,75

tomaat | mozzarella | ham | ananas

8,75

Als kinderpizza

Carne Picante 

15,75

tomaat | mozzarella | jalapeño | kip |
pepperoni | ham | paprika | ui

Tonno 

13,50

tomaat | mozzarella | tonijn | rode ui | olijf

+2,-

Per extra ingrediënt 
keuze uit: salami | ham | kip | tonijn | ui | paprika | champignon

Kindergerechten
We hebben voor onze jongste gasten een kindermenukaart
samengesteld. Onze medewerkers vertellen je er graag meer over!

Good food
brings people
together

Lunch tot 17.00 uur
Broodje rundercarpaccio 

9,75

truffelmayonaise | oude Beemster kaas |
zongedroogde tomaat | balsamico crumble | sla

Groentewrap gerookte zalm 

11,-

bieslookcrème | komkommer | sla | kiemgroente | omelet

Tosti

6,75



beenham | Beemster kaas | tostidip

Tosti geitenkaas

7,50



honing | gegrilde groente

Kroketduo

12,50



bourgondische rundvleeskroket | Hollandse garnalenkroket |
mosterd | boerenbrood

Uitsmijter op boerenbrood



8,75

2 gebakken eieren | bladspinazie | little gem |
gebakken beenham | tuinkers

Chick’n chips



krokante kip | friet | salade | chili yoghurtdip

Vegetarisch
	Vegetarisch mogelijk
	Kleine portie mogelijk*
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.
* Een kleine portie is €2,- goedkoper dan een standaard portie.

17,50

Nagerechten
Dame blanche		

6,75

vanille-ijs | warme chocoladesaus | chocoladecrunch | slagroom

Chocolate fudge & cookies

7,50

vanille chocolate & cookies ijs | toffeesaus | fudge | slagroom

Coupe advocaat	

7,25

vanille-ijs | eierlikeur | slagroom

Kinderijsje	

5,50

EGMOND

vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom

