Lunch
&
Borrel

Onze lunch is te bestellen van 12.00 uur tot 16.30 uur

Broodjes

KEUZE UIT WALDKORNBROOD OF

KOUDE BROODJES

Warme gerechten

BOEREN WITBROOD

WARME BROODJES

12-uurtje

€ 13,50

truffelmayonaise en pijnboompitjes

rucola, noten en honing		

klein soepje vooraf, Oma Bobs kroket,
gerookte zalm, boerenham,
Old Amsterdam, wit en bruin brood

Gezond

€ 7,50

Geitenkaas

€ 7,50

Biefstuk v. Slagerij Ebergen € 24,50

Hollandse garnalen

€ 10,00

2 Rundvleeskroketten

€ 8,00

Gerookte zalm

€ 9,50

2 Garnalenkroketten

€ 8,50

Huis-gerookte palingfilet

€ 10,00

2 Rucola-kaaskroketten

€ 8,50

Verse carpaccio

€ 9,80

Old Amsterdam

ham, kaas en verse ananas

€ 6,50

cocktailsaus en verse avocado
roomkaas en rucola

truffelmayonaise, Old Amsterdam
en pijnboompitjes

Mandje brood met aioli

€ 4,50

Clubsandwich Kip

€ 10,50

Boerenbrie

rucola, noten en honing

€ 7,00

€ 7,50

Roerei Deluxe

€ 8,50

Hete Kiep

€ 10,00

ham, kaas en 3 eieren

roerei, oude kaas en truffel
kippendijen in lichtpikante saus

Aanrader!

Tosti Gehaktbrood-kaas
€ 6,50

Ambachtelijk Brabants
worstenbroodje

€ 3,80

Tosti Ham-Kaas

€ 5,00

Tosti Hawaï

€ 5,30

Tosti Gerookte kip Old A’dam-Rode ui
Tosti Zalm-Brie-Rucola

Geitenbreiers-salade

€ 6,50

€ 10,80

gemengde salade met gegratineerde
geitenkaas-crouton, pijnboompitjes,
compote van rode ui, noten, croutons en
druiven

met satésaus, atjar en taugé

Salade gegrilde tonijn

€ 14,50

gemengde salade met Hollandse
garnalen, gerookte zalm en onze
huis-gerookte paling

Soepen

Verse tomatensoep

€ 5,60

Kleine tomatensoep

€ 3,60

met gehaktballetjes

€ 12,50

een heerlijke salade met vers gegrilde
tonijn, avocado, zeekraal, komkommer,
tomaat, rode ui en een heerlijke sesamdressing

Vissalade De Blauwe Sluis € 12,50

met gehaktballetjes

€ 6,00

Saté van kippendij

Salades

van ’Oma Bobs’ met cocktailsaus

Uitsmijter ‘Tante Toos’

€ 12,60

geserveerd in de knoflookolie (7 stuks)

met rode portsaus, brood en salade

van ’Oma Bobs’ met grove mosterd

van ’Oma Bobs’ met truffelmayonaise

Pittige gamba’s

Mmmmh..
Lekker e

en port
friet erbij? ie
Voor 2 pers
on
met mayon en
aise
€ 3,00

Vraag onze bediening naar de
overige soepen.

SOEPEN, SALADES EN WARME GERECHTEN WORDEN
GESERVEERD MET BROOD VAN BAKKERIJ ERKELAND

Deze brunches zijn bij uitstek de goede gelegenheid voor (grote)
partijen, zakelijke gelegenheden en familie-uitjes. Vraag naar de
overige mogelijkheden bij onze bedrijfsleiding.

High Tea aan de Maas
High Tea
€ 19,00 P.P.

Onbeperkt koffie of thee naar keuze en een glaasje verse jus d’orange.
Wij serveren voor onze high tea warme kaasbroodjes
en zoete bladerdeeghapjes.
Daarnaast scones met clotted cream en diverse confitures.
Uiteraard mogen ook de clubsandwiches niet ontbreken.
Na de high tea serveren wij een verse fruitsalade en bonbons.
Wilt u tijdens de high tea een speciale koffie,
kan dit tegen bijbetaling van € 1,00.

Bourgondische
Brabantse Koffietafel
€ 19,50 P.P.

Ontvangst met een brandenwijntje met suiker
voor de liefhebber.
Onbeperkt koffie en thee naar keuze.
Diverse broodsoorten van bakkerij Erkeland,
verschillende vleeswaren en kaassoorten, zoet beleg,

High Tea op een unieke locatie aan de Maas is
een mooie gelegenheid om bij te kletsen met
familie en vrienden.
Om optimaal te kunnen genieten vragen wij om
minimaal één dag van tevoren uw reservering te
plaatsen.
U kunt reserveren tussen 12.00 en 14.00 uur.

Een ambachtelijk worstenbroodje,
kroket van Oma Bobs, roggebrood meej
zult en een klein kopje verse soep.

Al sinds mensenheugenis wordt de dijk gebruikt om te kunnen genieten
van de prachtige polders en uiterwaarden van de Maas. Speciaal voor
onze bourgondische gasten die genieten van ons prachtige uitzicht,
de gezelligheid en de prettige ambiance hebben wij deze borrelkaart
samengesteld. Onderstaande gerechten zijn de gehele dag te bestellen.

Borrelhapjes

van Erkeland met aioli

€ 4,50

Portie bekbrandertjes
van Oma Bobs (8 stuks)

€ 5,50

Gemengd bittergarnituur € 6,80

Aanrader!

(10 stuks)

Warme nacho’s
€ 6,50

Kaasstengels

€ 6,00

Mini Kreeft Kroketjes

€ 8,00

van Oma Bobs (10 stuks)

met kaas en chilisaus uit de oven,
geserveerd met crème fraîche en
guacamole

Gemarineerde olijven

€ 3,00

Bitterballen p.st.

€ 0,80

per stuk te bestellen (minimaal 4)

van Oma Bobs (6 stuks)

Bucket ‘Kippie’ Borrelpootjes
uit de oven (8 stuks)
€ 6,50
‘Vitamine V’ per persoon

Lipton ice tea (green)

€ 2,80

Russel & Co frisdrank

€ 2,90

Alle overige frisdranken

€ 2,50

ZUIVEL EN SAPPEN

Te bestellen van 12.00 uur tot de keuken gesloten is
Mandje Brood

FRISDRANKEN

€ 7,50

grote snackplank (minimaal 4 personen)

Verse jus d’orange

€ 3,90

Appelsap en tomatensap

€ 2,70

Melk en chocomelk

€ 2,40

WARME DRANKEN
Koffie

€ 2,50

Thee

€ 2,30

Verse kruidenthee

€ 2,70

Cappuccino

€ 2,70

Espresso

€ 2,50

Dubbele Espresso

€ 3,30

Koffie verkeerd

€ 3,30

Warme chocomelk

€ 2,90

met honing

Warme chocomelk

€ 3,30

Special coffee

€ 6,20

met slagroom

PORT
White, Ruby of Tawny

€ 3,90

Late Bottle Vintage

€ 5,90

Colheita

€ 6,20

COGNACS
Martell V.S.

€ 5,50

Courvoisier V.S.

€ 5,50

Remy Martin V.S.O.P.

€ 6,60

Delamain X.O.

€ 10,50

Armagnac V.S.O.P.

€ 5,50

WHISKEYS
Vraag naar ons assortiment!

Geen 18,
geen
alcohol

Aperol Spritz
Proef de
Italiaanse zon in
een fris en
bitterzoete mix
van Aperol,
Prosecco en
Bruiswater

€ 6,00

Bulldog
Gin Tonic
Stoere gin met
een harmonieus
karakter, heerlijk
in combinatie
met premium
tonic en rood
fruit

€ 7,50

De Blauwe Sluis Krommenhoek 11, Gewande
T 073-6448060 | www.deblauwesluis.nl
like ons op facebook @deblauwesluis
volg ons op instagram @blauwesluis

Crodino
Het Italiaans
bitterzoete
aperitief zónder
alcohol, mét een
stevige bite

€ 3,50

Luxardo
Limoncello
Spritz
Frisse combinatie van
citroen-likeur,
prosecco en
veel ijs

€ 6,00

