BOBAZ Menukaart winter 2018 -2019
Koude en warme voorgerechten
Kaaskroketten / gefruite peterselie / Parmezaan kaas*A,D,B
Garnaalkroketten /gefruite peterselie / grijze garnalen*A,B,D,N
Carpaccio runderhaas / notensla / eendenlever / Manchego kaas*D,F,
Gemarineerde Noorse zalmfilet / lente-ui / radijs / curry limoen*K,A,H
Gegrilde scampi’s met lookboter/citroengrasboter (6 stuks)* D,N,
Geschroeide Merus King krab poten / venkel / jonge bladspinazie*D,N

12 €
15 €
17 €
17 €
18 €
24 €

Vlees hoofdgerechten op de grill
Varkens cote à l’os met Cross en Blackwelsaus(1pers)*F,J
21 €
Nieuw-Zeelandse lamskroon 350 gram
27 €
Australische rib-eye “Grainfed” tussenribstuk 250 gram / 350 gram
27 € / 31 €
Rundfilet puur Belgisch wit-blauw 250 gram
32 €
Nieuw-Zeelandse hertennootjes / wintergarnituur / boschampignons / gratin
34 €

Vis hoofdgerechten
Kabeljauwhaasje / seizoensgroenten / pureeaardappelen / Hollandaise*A,D,F,K
Scampi’ brochette (9 stuks)met lookboter / citroengrasboter
*F,N
Gebakken zeetong *K,D
Vegetarische pasta of salade/ Quorn/pesto/champignons/noten/tomaten*A,B,F

27 €
27 €
34 €
19 €

Alle gerechten worden geserveerd met een gemengde salade of assortiment warme
seizoensgroenten (supplement 3 €). Verse mayonaise.
Verse frietjes, gratin aardappelen, aardappel in kruidenboter, pureeaardappelen of kroketten.
Keuze sausen: Béarnaise saus, peper saus, champignon saus, Blackwell saus

Kinderkaart
Kaaskroket / Garnaalkroket / frieten *A,D,B
Kippenfilet / appelmoes / frieten
Chicken nuggets/appelmoes / frieten*A,B,D
Balletjes in tomatensaus / frieten*B

8/9€
9€
9€
9€

Nagerechten
Dame Blanche*A,D,F
Dessert van het menu*A,B,D
Vanille-ijs met verse aardbeien*A,D,F
Gebrande sabayon met vers fruit*A
Moelleux 811 *A,B,D,F

8€
9€
9€
10 €
10 €

*Allergenenlijst:
A: ei, B: gluten, C: Lupine, D: melk, E: Sesamzaad, F: noten, G: zwaveldioxide, H: selderij,
I: pinda’s, J: mosterd, K: vis, L: weekdieren, M: soja, N: schaaldieren

Tapa's koud
Pata Negra Mangalica Monte Nevado
100 gram
Secreto nr 7 “beef 7 spices”
100 gram
Plankje vleeswaren (lomo, chorizo, coppa di parma, salcisson)100 gram

18 €
18 €
11 €

Tapa’s warm
Bruschetta’s
3 of 6 stuks
Nacho’s met bolognaise saus en mozzarella
Nobashi garnaal met dip *
4 stuks
Patatas Bravas met dipsaus
Krokante inktvis Loligo met pikante dip
Gefruite calamares met curry limoen mayonaise 4 stuks
Bordje gefrituurd 20 stuks
Portie kippenboutjes 10 stuks
Bordje gemengd (4 scampi, 4 calamares en 4 nobashi garnaal + dip )

8 € / 15 €
8€
7€
6€
8€
8€
15 €
12 €
22 €

Maandmenu november-december restaurant BOBAZ 2018
3 culinaire hapjes
***
Cappucino grijze garnalen/ rivierkreeft / gerookte paling / courgetteparels
***
Wilde zeebaarsfilet / butternutpompoen / beukenzwam / zeekraal / platte
peterselie
***
Nieuw-Zeelandse hertenhaas / vijg / pastinaak / boschampignons /
groene kool / wildkroketten
***
Cafe glacé / hazelnootcrumble /gezouten caramel of Irish coffee
Wordt geserveerd van vrijdag 16 november t.e.m. zaterdag 15 december
Prijs van de menu zonder dranken is 50 € per persoon.
Prijs van de menu met Cava, wijnen en waters is 75 € per persoon.
Prijs van de menu met champagne, wijnen, waters en koffie is 80 € .
Glas champagne of Cava , 2 glazen witte wijn en 2 glazen rode wijn,
waters, koffie of thee. Inclusief BTW en bediening
Zeer groot en super goed nieuws vanaf 30 Januari 2019 komt
Dede’s apres ski chalet terug en dit t.e.m. zaterdag 6 april.
Essen und trinken. Günstige preise ! Woensdag gesloten.
Open in de week vanaf 18u00 en in het weekend vanaf 16u00.

