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BØFF is dé ideale plek om er even uit te zijn en te genieten van een mooi uitzicht

onder het genot van een drankje en hapje. Een kopje koffie, lunchen met vrienden
of zakenrelaties, dineren of alleen een borrel met een bite: het kan bij ons allemaal!
Bij ons is iedereen van harte welkom, voor welke levensstijl je ook kiest.
Onze kaart is dan ook uitgebreid met diverse heerlijke VEGAN gerechten.

LUNCHKAART
JE KUNT UIT ONZE LUNCHGERECHTEN KIEZEN VAN 11:30 UUR TOT 17:00 UUR.

Baguette
Wit of bruin

Pikante kip | paprika | Hoisin saus

8

Tonijnsalade | rode peper | rucola

8

Hummus | tomaten | pesto | basilicum

8

Boerenbrood

Een schitterende
locatie in de Kasteelse bossen

BØFF is gevestigd aan een prachtig meer in de Kasteelse

Wit of bruin

bossen in Horst. Het gebied rondom ons restaurant is een

Tosti uit de pan | wit brood | ham | kaas

7

beschermd natuurgebied waar je jezelf op de fiets of al

Uitsmijter | ham | kaas

8

wandelend prima kunt vermaken. In het uitgestrekte bos

Twee rundvleeskroketten | mosterd

8

Twee vegan kroketten | mosterd

8

bevinden

zich

diverse

wandelroutes,

een

gratis

natuurstrandbad, een atletiekbaan, een visvijver, een
mooie ruïne en een dierenweide. Er zijn diverse

Club sandwich | kip | ei | spek |
roomkaas | mosterd

12

wandeltochten

uitgezet,

die

een

verfrissende

Twaalfuurtje: Tomatensoep | kroket |
gebakken ei | ham | kaas

12

de moeite waard maken. Voor de fietsers zijn er een aantal
knooppuntenroutes, je kunt op deze locatie op meerdere

avondwandeling voor of na een lekker hapje bij ons zeker

routes starten.

Maaltijdsalades
Scampi’s | limoen-koriander crème | venkel 14

Heb je een allergie? Wij horen het graag!

Caesar | kip | spek | ei | Romeinse sla

14

Mexicaanse salade | tortilla chips |
chilisaus

14
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Wist je dat…
…een flammkuchen
wel een tarte flambée
Wistook
je dat….

wordt genoemd? Het gerecht komt
… een Flammkuchen ook wel de tarte flambée
oorspronkelijk uit de Elzas, de Palts en Baden.
genoemd. Het gerecht gerecht komt
De flammkuchen heeft een bodem van dun
oorspronkelijk uit de Elzas, de Palts en Baden.
brooddeeg waar crème fraîche overheen wordt
De Flammkuchen heeft een bodem van dun
gesmeerd. Er zijn inmiddels diverse variaties van
brooddeeg die met crème fraîche is belegd. Er
het originele recept, zowel wat betreft het deeg
zijnhet
velebeleg.
inmiddels
variaties
als
Tot dediverse
opkomst
van de van
pizzahet
in

originele
recept,
wat betreft een
het deeg
als
de
jaren 60
was zowel
de flammkuchen
gerecht
het vooral
beleg. opTot
opkomstwerd
vanbereid.
de pizza
in
dat
hetde
platteland
Daar
de jaren
was gebruikt
de Flammkuchen
eenvan
gerecht
werd
deze60vaak
om de hitte
een
dat vooral op het
platteland
werdHet
bereid.
Daar
houtgestookte
oven
te testen.
gerecht
werd deze
gebruikt
om de hitte dan
van ook
een
ontleent
zijnvaak
naam
´de flammkuchen´
aan
deze methode
van te
bakken.
houtgestookte
oven
testen. Het gerecht
ontleent zijn naam dan ook aan deze methode

BØFF Plates

Flammkuchen
Flammkuchen
Spek | ui | crème fraîche | rucola
Spek| garnalen
| ui | crème
fraîche
| rucola
Zalm
| crème
fraîche
| rucola
Zalm | garnalen
| crème
fraîche
| rucola|
Tomaten
| Feta | crème
fraîche
| olijven

13
13
13

13
13
rucola
Geitenkaas | rode biet | crème fraîche | honing | 13
rucola

Soepen
Soepen

Ossenstaart bouillon | groenten | soepvlees
Soep van het seizoen
Pompoen | rode curry | koriander | rode peper
Pomodori soep | croutons
IJskoude gazpacho | tomaat | komkommer |
Kastanje knolselderij soep | walnoten | kastanje
koriander
champignons
Vissoep | zeevruchten | aioli crouton | zeekraal
Oosterse uiensoep | gebrande pinda’s | taugé |
koriander

van bakken.

BØFF burger | 100% mals rundvlees | spek |
ui | cheddar

6
67
66
6
8
6

16

16
Chili
sin carne
| tortilla | guacamole |
Bøff
Plates
pandan rijst
17
Bøff burger | 100% mals rundvlees | spek |
Spies
ui | kippendijen
cheddar | satésaus | atjar | kroepoek | 17
gebakken uitjes
17
Spies kippendijen | satésaus | atjar | kroepoek
24
Op de huid gebakken zalm | seizoens17
Fettuccine
| aioli | cherry
tomaten | bosui |
groenten
| zeevruchten
| kreeftensaus
Parmezaanse kaas

Desserts
Catch of the day

Dagprijs

“Affogato” | Bourbon vanille roomijs |
karamel
| spinsuiker | espresso
Desserts

7

Crème
brûlée
| vanillevanille
| frambozen
Affogato:
Bourbon
roomijssorbet
| karamel |
spinsuiker
|
espresso
Limoen en mango taartje | frambozen sorbet

8

Kaas
| kletzenbrood
| appelstroop
Kaas
| kletzenbrood
| appelstroop
Koffie compleet | koffie/thee/cappuccino |
likeurtje | bonbons | chocolade koffiebonen | biscuit
Heb je een allergie? Wij horen het graag!

7

8
10 10
6
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DINERKAART
JE KUNT UIT ONZE DINERGERECHTEN KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

Voorgerechten
Scampi’s | knoflookboter | Pernod |
bosui | brood

10

Carpaccio | truffelcrème |
Parmezaanse kaas | olijfolie

11

Tomaat avocado tartaar | pecannoten | 12
paprika-tomaten salsa
Steak tartaar | 100 gr | rucola | truffel | 12
Parmezaanse kaas
Huisgemaakte gravad lax | gamba |
limoen | groene asperges

13

Flammkuchen | vis, vlees of vegetarisch 13
(ook als hoofdgerecht te bestellen) (

)

Gebakken eendenlever | appel |
port siroop

16

Soepen

Leffe Dubbel
Leffe Dubbel is een authentiek abdijbier met
een diepe, herfstbruine kleur en een volle, licht bitterzoete
smaak. De kleur en smaak is te danken aan de donker
gebrande mout. Bij het
het drinken
drinken van
van dit
dit heerlijke biertje
heerlijke
biertje
ervaar
eenaroma's
romigevan koffie, vanille,
ervaar je een
romige
smaakjemet
smaak
met
aroma's
van
koffie,
kruidnagel en andere geroosterdevanille,
aroma´s. Ook zijn er
kruidnagel
andere
geroosterde
aroma´s.
tinten van en
bruine
suiker
en karamel
te ontdekken tijdens
Ook
zijn
er
tinten
van
bruine
suiker
en
het proeven.
karamel te ontdekken tijdens het proeven.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een aardappelgarnituur
Extra salade, groenten of
3
aardappelgarnituur

Ossenstaart bouillon | groenten |
soepvlees

6

Hoofdgerechten

Pompoen | rode curry | koriander |
rode peper

6

BØFF burger | 100% mals rundvlees |
spek | ui | cheddar

16

IJskoude gazpacho | tomaat |
komkommer | koriander

66

Chili sin carne | tortilla | guacamole |
pandan rijst

16

6
8

Kippendijen | satésaus | atjar | kroepoek |
gebakken uitjes

17

Merluza | kokos-kerriesaus |
seizoensgroenten

19

Eendenborst | seizoensgroenten |
kruidensaus

22

Op de huid gebakken zalm | seizoensgroenten | zeevruchten | kreeftensaus

24

Vissoep | zeevruchten | aioli crouton |
zeekraal

Speciaal voor onze
kleine gasten hebben
wij een BØFF Kids
menukaart!
Heb je een allergie? Wij horen het graag!

7

c
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BØFF STEAKS
JE KUNT UIT ONZE BØFF STEAKS KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

Steak tartaar
200 gram | met rucola | truffelcrème |
Parmezaanse kaas | olijfolie

21

Onze Tournedos

Ossenhaas spies

Tournedos, ook wel ossenhaas, biefstuk van de haas, filet

Van de gril | geserveerd met
seizoensgroenten | saus naar keuze

van het volwassen rund (zie afbeelding). Het heeft geen

22

en tenderloin genoemd. Wordt gesneden uit de lende
bot. Het komt van een spier die het rund nauwelijks
gebruikt. Hoe “luier” de spier, des te zachter het vlees. De
Tournedos wordt à la minute in de pan gebakken.

Tournedos
À la minute in de pan bereid | geserveerd
met seizoensgroenten | saus naar keuze
met eendenlever + 5

29

Entrecote

Onze Entrecote
De Black Angus is het beroemdste runderras ter wereld.
Ons hoornloze Australische ras is 200 dagen met graan
gevoed, wat je terug ziet in de sublieme marmering* van
de entrecote. Samen met uitstekende zachtheid, textuur,

Australian Black Angus | grain fed | 300
gram | à la minute in de pan gebakken |
geserveerd met seizoensgroenten |
saus naar keuze

37

smaak en vleeskleur zorgt dit voor de superieure
vleeskwaliteit.
(*) ‘Marmering betekend dat er in het spiervlees sprake is van een

dooradering van streepjes vet’.

Heb je een allergie? Wij horen het graag!

Sauzen:

▪
▪

Chorizo jus
▪
Tuinkruidensaus ▪

Pepersaus
Bearnaisesaus
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KEUZEMENU

29

JE KUNT VOOR ONS KEUZEMENU KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

Voorgerechten
Pompoen | rode curry | koriander |
rode peper
Huisgemaakte gravad lax | gamba | limoen |
groene asperges
Carpaccio | truffelcrème | Parmezaanse kaas |
olijfolie

Hoofdgerechten
Merluza | seizoensgroenten | kokos-kerriesaus
Chili sin carne | tortilla | guacamole |
pandan rijst
Varkenshaas | champignon roomsaus |
seizoensgroenten

Desserts

Merluza

Parfait | sinaasappel | chocolade mousse

De Merluza, ook wel Europese heek is een zeevis die

Crème brûlée | vanille | frambozen sorbet

vroeger tot de kabeljauwfamilie werd gerekend.

“Affogato” | Bourbon vanille roomijs | karamel |
spinsuiker | espresso
Koffie compleet | koffie/thee/cappuccino |
likeurtje | bonbons | chocolade koffiebonen |
biscuit

Tegenwoordig is het als aparte familie onderdeel
van de orde van de kabeljauwachtigen. Gemiddeld is
de vis 45 centimeter lang. De maximale lengte is 1,4
meter en het maximale gewicht 15 kilogram. De
Merluza leeft voornamelijk in het oostelijk deel van
de Atlantische Oceaan, vooral aan de randen van
het continentaal plat. Hij is minder algemeen in
de Noordzee en verschijnt sporadisch aan de kust
van de Lage Landen; soms (zoals in 1964) is er een
kleine invasie. In Zuid-Europa wordt deze vis veel
gegeten, vooral in Spanje en Portugal.

Heb je een allergie? Wij horen het graag!
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VEGAN MENU
JE KUNT VOOR ONS VEGANMENU KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

Voordelen van Veganisme
Voorgerecht
Tomaat avocado tartaar | pecannoten |
paprika tomaten salsa

Veganisten eten plantaardig. Plantaardig eten heeft
voordelen voor onze medemens, natuur & milieu en onze
gezondheid.
Het kan
tot persoon
verschillen
hoe
gezondheid.
Het van
kan persoon
van persoon
tot persoon
verschillen
belangrijk
deze aspecten
gevondengevonden
worden. worden.
hoe belangrijk
deze aspecten

Soep
Pompoen | rode curry | koriander |
rode peper

Hoofdgerecht
Chili sin carne | tortilla | guacamole |
pandan rijst

Dessert
Limoen en mango taartje | frambozen
sorbet

Dieren

Veel mensen worden veganist vanuit de wens om
niet bij te dragen aan dierenleed. Eén veganist
maakt jaarlijks al een wezenlijk verschil voor
dsafdsafdsafdsafds
tientallen dieren. Veganisme is een duidelijk statement tegen
een systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als
productiemiddel.

Gezondheid

Een uitgebalanceerd, plantaardig voedingspatroon
biedt alle voedingsstoffen om gezond en energiek

te blijven. Door (meer) plantaardig te eten, verklein
je de kans op
harten vaatziekten, en diverse andere ziekten.
je de
jkljkl;jkl;jkl;jkl;
Plantaardige voeding bevat bovendien geen cholesterol en
minder verzadigde vetten. Ook onder topsporters worden
plantaardige diëten steeds populairder.

Natuur & milieu

De veehouderij is mede verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en CO2.
Daarmee is de veehouderij een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. De Verenigde
Naties stellen daarnaast dat de vleesproductie de tweede grootste oorzaak is van milieuproblemen
zoals
bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling, verzuring en aantasting van de biodiversiteit. Met een
dfajskljfdklsajfdklsa;jf
plantaardig eetpatroon kies je dus bewust voor een duurzaam alternatief en een schonere, leefbare planeet.

Medemens

Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat voor de productie van vlees, zuivel en eieren op
grote schaal veevoer (zoals soja, maïs, enz.) wordt verbouwd. In totaal wordt meer dan 70% van alle

landbouwgrond gebruikt voor veeteelt. Bovendien is er gemiddeld 7 kilo veevoer nodig om 1 kg vlees
vlees te ‘produceren’.
Het is Het
dan isook
om landbouwgrond
directdirect
in te inzetten
voorvoor
voedselproductie
ten
te ‘produceren’.
danefficiënter
ook efficiënter
om landbouwgrond
te zetten
voedselproductie
behoeve vanhet
menselijke
consumptie.
wereldvoedselprobleem.

Heb je een allergie? Wij horen het graag!
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DESSERTS

JE KUNT ONZE DESSERTS BESTELLEN TOT 22:00 UUR.

Desserts

Aardbeienland

“Affogato” | Bourbon vanille roomijs |
karamel | spinsuiker | espresso

7

Crème brûlée | vanille | frambozen sorbet

8

Limoen en mango taartje | frambozen sorbet

8

Aardbeien Romanoff | Bourbon vanille
roomijs (met verse aardbeien uit Aardbeienland)

8

Aardbeienland is een aan de aardbei gewijd themapark
welke gevestigd is schuin tegenover ons restaurant. Je
vindt hier velden en kassen vol met bloementjes en zoet
ruikende rode aardbeien, zalig! Het terras en de winkel
zijn vrij toegankelijk. Ook hier loopt het water u in de
mond: geniet van de verse aardbeienheerlijkheden en
neem de zomerkoninkjes mee naar huis om verder te
Aarbeienland een heusgenieten. Rondom de kweekkassen
en velden is het Aardbeienland een
heus themapark met een museum,
sprookjes, meerdere speeltuinen
een fraaie tuin om rond te dwalen.

10

Kaas | kletzenbrood | appelstroop
Koffie compleet | koffie/thee/cappuccino |
likeurtje | bonbons | chocolade koffiebonen |
biscuit

6

KOFFIE, DIGESTIEVEN & LIKEUREN
Digestieven

Koffie / Thee

Likeuren
Amaretto

4.50

Baileys

4.50

8.50

Cointreau

4.50

Armagnac V.S.O.P.

6.00

Grand Marnier

4.50

3.00

Grappa Moscato

5.00

D.O.M. Benedictine

4.50

Latte macchiato

3.00

Grappa Barbera

5.00

Tia Maria

4.50

Espresso macchiato

2.60

Grappa Chardonnay

5.00

Sambuca

Thee (diverse smaken)

2.85

Licor 43

4.50
4.50

Verse munt thee

3.10

Malibu

4.50

Gember / citroen thee

3.25

Frangelico

4.50

Warme chocomel

3.00

Slagroom

0.50

Koffie

2.40

Remy Martin V.S.O.P.

Cappuccino

2.80

Remy Martin X.O.

Espresso

2.40

Calvados 8 Ans d’âge

Dubbele espresso

4.60

Koffie verkeerd

Special Coffee
slechts 7

6.00
14.50

Wist je dat...
…een digestief een drankje
is dat goed is voor je
spijsvertering? Zoals het

aperitief de eetlust hoort te stimuleren, bevordert het
digestief de spijsvertering. Een digestief kan perfect
tijdens, na of in de plaats van een dessert. Klassieke
digestieven worden puur gedronken, al dan niet met ijs, en
kunnen prima vergezeld worden van een smakelijke koffie.

Team BØFF wenst je een
Heb je een allergie? Wij horen het graag!
smakelijke & vermakelijke ervaring toe!
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