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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

Groenten-paprika spread | rucola | kruiden

7

Brie uit de oven | honing | walnoten

8

Gerookte zalm | rode saffraan mayonaise | venkel

8

Chorizo | geraspte kaas | oregano

8

Boerenbrood
Wit of bruin

Tosti uit de pan | wit brood | ham | kaas | ketchup

7

Uitsmijter | ham | kaas

8

Twee rundvleeskroketten | Limburgse mosterd

8

Twee vegan kroketten | Limburgse mosterd

8

Twaalfuurtje: tomatensoep | rundvleeskroket |
gebakken ei | ham | kaas

12

Club sandwich | kip | ei | spek | roomkaas | mosterd 12
Club sandwich | zalm | ei | roomkaas | mosterd

13

Horst – Noord Limburg
Horst is de hoofdplaats van de
gemeente ‘Horst aan de Maas’ in Noord
Limburg. In de vroege Middeleeuwen heette
de plaats Berkele. Het is onbekend waarom
deze naam veranderd is in Horst. De naam
Berkele is nog wel terug te vinden in
straatnamen en namen van gebouwen.
Noord Limburg is een regio die bekend staat
vanwege de landbouw, veeteelt en
(glas)tuinbouw. Champignons, asperges,
tomaten, snijbloemen en nog veel meer. Dat
zie je, dat voel je en dat proef je!

Maaltijdsalades
Rode biet | gebakken paddenstoelen | balsamico

14

Scampi | limoencrème | venkel

14

Krokante kip | cashewnoten | frambozendressing

14

Speciaal voor onze kleine gasten
hebben wij een BØFF Kids menukaart!
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KUNT
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UUR.

Tony’s Chocolonely
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Flammkuchen
Spek
| ui | crème fraîche | rucola
Flammkuchen

13

Zalm
| crème
| rucola
Spek| |garnalen
ui | crème
fraîchefraîche
| rucola

13

Rode
| geitenkaas
| honing
Zalmbiet
| garnalen
| crème
fraîche | rucola

13

Geitenkaas | rode biet | crème fraîche | honing | 13
rucola
Soepen
Soep van Pomodori tomaat | croutons

6

Pompoen-pastinaak soep | gebakken chorizo |
Soep van het seizoen
peterselie
Pomodori soep | croutons
Uiensoep | kaascroutons
Kastanje knolselderij soep | walnoten | kastanje
Wildbouillon | bosui | bospaddenstoelen
champignons

7
7
76

Soepen

houtgestookte oven te testen. Het gerecht

BØFF Plates

Oosterse uiensoep | gebrande pinda’s | taugé |
koriander
BØFF burger | 100% mals rundvlees | spek |
16
van bakken.
ui | cheddar
ontleent zijn naam dan ook aan deze methode

Spies kippendijen | satésaus | atjar | kroepoek |
gebakken uitjes

17

Groentencurry | pandanrijst | pinda’s | courgette |
Bøff burger | 100% mals rundvlees | spek |
rode paprika | wortel | bloemkool | bonen
ui | cheddar
Kabeljauw | kruidenkorst | beurre blanc
Spies kippendijen | satésaus | atjar | kroepoek

18
17

Bøff Plates

Desserts
Fettuccine | aioli | cherry tomaten | bosui |

Parmezaanse kaas
Crème brûlée | hazelnoot | krokante noten |
gezouten
Catch of karamel
the day ijs
Karamel- chocoladetaartje | bramensorbet

86
6

23
17
17
8

Dagprijs

8

Desserts
Parfait
| chocolade | amarena kersen | vanille crème 9
Affogato: Bourbon
roomijs
| karamel
|
Chocolade
moelleuxvanille
| bourbon
vanille
ijs
97
spinsuiker | espresso
Kaas | kletzenbrood | appelstroop
10
Kaas | kletzenbrood | appelstroop
10
Tony’s Chocolonely Coffee | pure chocolade | koffie | 7
volle melk | slagroom | Tiny Tony’s Chocolonely | Baileys
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DINERKAART
JE KUNT UIT ONZE DINERGERECHTEN KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

Voorgerechten
In knoflook gebakken champignons |
kruidenboter

9

Carpaccio rund | truffelcrème |
Parmezaanse kaas | rucola

11

Scampi’s | knoflookboter | Pernod |
bosui | brood

11 Tripel Karmeliet

Carpaccio rode biet | honing | zoetzure
groenten

12

Gerookte zalm van Landgoed Doornik |
saffraanmayonaise | witlof | zoetzure
groenten

12

Steak tartaar 100 gr. | rucola |
truffelmayonaise | Parmezaanse kaas

12

Flammkuchen | vis, vlees of vegetarisch

13

(ook als hoofdgerecht te bestellen) (

)

Gebakken eendenlever | appel |
port siroop

Soepen
Soep van Pomodori tomaat | croutons

16

Een van onze lekkere tapbieren is de Tripel Karmeliet.
Tripel Karmeliet is een bier van hoge gisting, met een
alcoholpercentage van 8%. Het bier is met
monnikengeduld volgens karmelietentraditie gebrouwen
met: tarwe, haver en gerst en is 100 % een natuurbier. De
Tripel Karmeliet is ooit verkozen tot beste bier ter wereld.

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

Hoofdgerechten
BØFF burger | 100% mals rundvlees | spek | 16
ui | cheddar
Spies kippendijen | satésaus | atjar |
kroepoek | gebakken uitjes

17

Hertenbiefstuk | wild garnituur | Tony’s
Chocolonely saus

24

6
Groentencurry | pandanrijst | pinda’s |
18
67 courgette | rode paprika | wortel |
Pompoen-pastinaak soep | gebakken
chorizo | peterselie
6 bloemkool | bonen
7 Wildstoofpotje | wild garnituur | rode kool | 22
Uiensoep | kaascroutons
Wildbouillon | bosui | bospaddenstoelen 78 stoofpeer | aardappelmousseline
23
Kabeljauw | kruidenkorst | beurre blanc
Vissoep
| zeevruchten
| aioli crouton |
Speciaal
voor onze
zeekraal
Snoekbaars | saffraan risotto | kruidenolie | 23
kleine gasten hebben
buikspek

wij een BØFF Kids
menukaart!
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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 | truffelmayonaise |
Parmezaanse kaas | olijfolie

21

Ossenhaas spies
Van de gril | geserveerd met
seizoensgroenten | saus naar keuze

22

Onze Tournedos
Tournedos, ook wel ossenhaas, biefstuk van de haas, filet
en tenderloin genoemd. Wordt gesneden uit de lende
van het volwassen rund (zie afbeelding). Het heeft geen
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
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,
smaak en vleeskleur zorgt dit voor de superieure
vleeskwaliteit.
(*) ‘Marmering betekend dat er in het spiervlees sprake is van een

dooradering van streepjes vet’.

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

37
Sauzen:

 Calvados jus
 Pepersaus
 Champignonsaus  Bearnaisesaus
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KEUZEMENU

29

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

Voorgerechten
Pompoen-pastinaak soep | gebakken chorizo |
peterselie
Carpaccio rund | truffelcrème | Parmezaanse
kaas | rucola
Gerookte zalm van Landgoed Doornik |
saffraanmayonaise | witlof | zoetzure groenten

Hoofdgerechten
Hoender gevuld met truffelsalsa omwikkeld met
spek | seizoensgroenten | Calvados jus
Groentencurry | pandanrijst | pinda’s | courgette |
rode paprika | wortel | bloemkool | bonen
Merluza | seizoensgroenten | beurre blanc

Desserts
Crème brûlée | hazelnoot | krokante noten |
gezouten karamel ijs
“Affogato” | Bourbon vanille roomijs | karamel |
spinsuiker | espresso
Karamel- chocoladetaartje | bramensorbet
Tony’s Chocolonely Coffee | pure chocolade |
koffie | volle melk | slagroom | Tiny Tony’s
Chocolonely | Baileys

Merluza
De Merluza, ook wel Europese heek, is een zeevis
die vroeger tot de kabeljauwfamilie werd gerekend.
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.
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VEGAN MENU
JE KUNT VOOR ONS VEGANMENU KIEZEN VAN 17:00 UUR TOT 21:30 UUR.

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

Voorgerecht
Carpaccio rode biet | honing |
zoetzure groenten

Dieren

Veel mensen worden veganist vanuit de wens om

niet bij te dragen aan dierenleed. Eén veganist

Soep

maakt jaarlijks al een wezenlijk verschil voor

Pompoen-pastinaak soep |
peterselie

Hoofdgerecht
Groentencurry | pandanrijst | pinda’s |
courgette | rode paprika | wortel |
bloemkool | bonen

dsafdsafdsafdsafds
tientallen dieren. Veganisme is een duidelijk statement tegen

een systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als
productiemiddel.

Gezondheid

Dessert
Karamel- chocoladetaartje |
bramensorbet

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

te blijven. Door (meer) plantaardig te eten,
verklein je de kans op hart- en vaatziekten, en diverse andere
ziekten.

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

dfajskljfdklsajfdklsa;jf
zoals
bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling, verzuring en aantasting van de biodiversiteit. Met een
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

te ‘produceren’.
te ‘produceren’.
Het is dan ook
Het
efficiënter
is dan ook
omefficiënter
landbouwgrond
om landbouwgrond
direct in te zetten
directvoor
in tevoedselproductie
zetten voor voedselproductie
ten behoeve
van menselijke consumptie.
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DESSERTS

JE KUNT ONZE DESSERTS BESTELLEN TOT 22:00 UUR.

Desserts
Crème brûlée | hazelnoot | krokante noten |
gezouten karamel ijs

8

Karamel- chocoladetaartje | bramensorbet

8

Parfait | chocolade | amarena kersen | vanille
crème

9

Chocolade mouilleux | bourbon vanille ijs

9

Kaas | kletzenbrood | appelstroop

10

Tony’s Chocolonely Coffee |
pure chocolade | koffie | volle melk | slagroom |
Tiny Tony’s Chocolonely | Baileys

7

KOFFIE, DIGESTIEVEN & LIKEUREN
Digestieven

Koffie / thee

Likeuren
Amaretto

4.75

Baileys

4.75

9.00

Cointreau

4.75

Armagnac V.S.O.P.

6.00

Grand Marnier

4.75

3.00

Racka blank (de Bronckhorst)

6.00

D.O.M. Benedictine

4.75

Latte macchiato

3.00

Racka op Frans eiken

6.00

Tia Maria

4.75

Espresso macchiato

2.90

Sambuca

4.50

Thee (diverse smaken)

2.90

Licor 43

4.75

Verse munt thee

3.25

Malibu

4.75

Gember / citroen thee

3.25

Warme chocomel

3.00

Slagroom

0.50

Koffie

2.50

Remy Martin V.S.O.P.

Cappuccino

2.90

Remy Martin X.O.

Espresso

2.50

Calvados 8 Ans d’âge

Dubbele espresso

4.75

Koffie verkeerd

Special Coffee 7

(de Bronckhorst)

Brandy (de Bronckhorst)

6.00
15.00

6.00

Distilleerderij de Bronckhorst

Bij de Bronckhorst geloven ze in
4.50
Frangelico
circulaire economie, ambachtelijke en
eerlijke processen. En dát proef je terug in de huisgemaakte distillaten. Deze
zit vol liefde, toewijding en ingrediënten uit de regio. Ook duurzaamheid staat
bij de Bronckhorst hoog in het vaandel: ze werken met en voor de natuur.
Bovendien distilleren ze in kleine hoeveelheden om zoveel mogelijk grip te
houden op het productieproces. Hiermee geven ze iedere distillaat een eigen
unieke geur, kleur en smaak.
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