Boulevard
grand café - automatiek

Evenementenkaart
Mandje brood

5,50

Vers gebakken stokbrood met aioli, tapenade & zoutstengels.

Caesar salade

13,50

Geitenkaas salade

13,50

Romaanse sla met gebakken kippendijen, ei, baconstrips,
Parmezaanse kaas & Caesar dressing.

Gemengde sla met gebakken geitenkaas, walnoten & honing.

Vegetarische lasangne

16,50

Groentenlasagne met tomaat, courgette, wortel, ui & bleekselderij.
Onze salades & lasagne worden geserveerd met vers gebakken stokbrood & roomboter.

Kipsaté

17,50

Hamburger Boulevard

18,50

Biefstukpuntjes op Thaise wijze

21,50

Heerlijk gemarineerde kippendijfilet met satésaus,
gebakken uitjes, kroepoek & atjar.
Dubbele huisgemaakte FEBO hamburger met ijsbergsla, komkommer,
tomaat, gebakken uitjes, baconstrips, cheddarkaas & FEBO grillburgersaus.

In ketjap gemarineerde biefstukpuntjes met roerbakgroenten.
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met FEBO frites en mayonaise.

Wij willen u erop attenderen, dat uw tafel voor 1 uur voor u gereserveerd is,
zodat wij iedereen kunnen voorzien van een heerlijke maaltijd voor het evenement!
Wij wensen u smakelijk eten en een fantastische avond!
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Boulevard
grand café - automatiek

Broodjes

Keuze uit een zachte witte bol, witte of bruine pistolet (meerprijs luxe bol 0,50)
Jong belegen Beemster kaas 		

3,25

Old Amsterdam 		

3,50

Boeren achterham 		

4,00

Gezond 		

4,50

Eiersalade (huisgemaakt) 		4,00
Tonijnsalade (huisgemaakt) 		4,25
Tosti ham/kaas 		

4,25

Bal gehakt		

4,00

B.L.T.C.		6,00

Bacon, gemengde sla, tomaat, Old Amsterdam & Zaanse mayonaise.

FEBO Hamburger		

5,75

FEBO kroketten op brood		

6,50

Uitsmijter

6,50

Huisgemaakte hamburger van puur Nederlands rundvlees
met ijsbergsla, ui, komkommer, tomaat & FEBO grillsaus.
2 FEBO kroketten op 2 sneetjes brood
(rundvlees-, kalfsvlees- of satékroketten)

3 gebakken eieren op 2 sneetjes brood met keuze uit:
ham/kaas/rosbief/bacon.

v.a.

Clubsandwich		
12,50
Geroosterd brood, gemengde sla, gerookte kip, kaas, baconstrips,
komkommer, tomaat, ei & Zaanse mayonaise.

Uiteraard ook alle bekende producten uit onze automatiek,
maar dan op een bordje!
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