HIGH TEA

VOOR BIJ DE BORREL
Bitterballen
Rotterdamsche bitterballen, 8 stuks

€

Bittergarnituur klassiek
16 stuks

€ 9,00

Borrelplank Bonheur
Plank vol met lekkers om lekker
te snoepen bij de borrel

€ 17,50

Borrelplank XXL
Een uitgebreidere plank dan de
bonheur variant, voor bij de borrel

€ 19,50

Kaasplank van kaashandel
“de Weypoort”
Kaasplank van de beste kaashandel
van Nederland

€ 12,50

Tortilla Chips
Tortilla chips, uit de oven, met
gesmolten kaas, creme fraiche
en chilisaus

€

6,50

Kaasstengels
8 kaasstengels van oude kaas
met mosterd

€

7,50

6,50

HIGH TEA

pp. € 18,50

(uitsluitend na 13.30 en op reservering)

Een ruim assortiment van diverse
kleine zoetigheden, zoals bonbons
en petit-fours, hartige sandwiches,
scones en uiteraard thee naar keuze
HIGH TEA DELUXE

pp. € 21,50

(uitsluitend na 13.30 en op reservering)

Een ruim assortiment van diverse
kleine zoetigheden, zoals bonbons
en petit-fours, hartige sandwiches,
scones en uiteraard thee naar keuze,
alleen beginnen we dan nu met een
heerlijk glaasje Cava
HIGH WINE
(uitsluitend na 13.30 en op reservering)

pp. € 21,50

1 x cava, 1 x verfrissend wit, 1 x vol
en rond wit, met tussendoor 2
borrelplankjes met een heerlijk
assortiment van hartige hapjes
HIGH BEER
(uitsluitend na 13.30 en op reservering)

LUNCHKAART
Ontbijt • Lunch • Borrel

pp. € 19,50

1 x blond bier van de tap,
1 x abdij/trappist dubbel,
1 x verrassingspils, met
tussendoor 1 x bitterballen en
1 x borrelplank XXL

Middenbaan 85

Vraag naar de mogelijkheden bij ons personeel.

0180 - 62 19 12

WIFI

HEEFT U IETS TE VIEREN?
Een babyshower, een verjaardag, jubileum of
trouwdag? Of voor een bedrijfsevenement?
Bonheur by Lust laat zich uitstekend lenen als
evenement- en feest locatie.

2991 CS Barendrecht

bonheurbylust.nl
WIFI login
Wachtwoord

Bonheur by Lust Gast
Eetsmakelijk!

ONTBIJT (TOT 11.30 UUR)

SALADES

Petit déjeuner
Frans ontbijt met Croissant, Toast, Jam,
gekookt eitje en een verse jus

€

Breakfast of Champions
Roerei, Toast, gebakken worstjes,
bacon en een verse jus

€ 12,50

Kwark met granola en vruchten
Magere kwark met granola, vers fruit en
een verse jus

€

9,50

8,50

BROODJES / BAGELS
Broodje Carpaccio
€
Rustiek brood met ossenhaas carpaccio
met spekjes, pijnboompitten,
Grana Padano, rucola en truffelmayonaise

8,50

Broodje Gerookte zalm
Waldkorn-triangel met gerookte zalm,
uiensnippers, rucola en honing-mosterd
dressing

€

8,50

Broodje Filet Americain speciaal
Witte pistolet met filet Americain,
curry, mayonaise, eitje en uiensnippers

€

7,00

Broodje Gezond
€
Witte pistolet met ham, kaas, sla, tomaat,
komkommer en een eitje

7,00

Broodje Tonijnsalade
Waldkorn-triangel met huisgemaakte
tonijnsalade

€

7,00

Bagel roomkaas zalm
Witte Bagel met roomkaas met
mierikswortel, gerookte zalm en rucola

€

Bagel kipfilet spek truffel
Witte Bagel met gerookte kipfilet,
gebakken spek en truffelmayonaise

€

Bagel roomkaas Serranoham
€
appel honing
Witte Bagel met roomkaas, Serranoham,
dungesneden appel, en honing

8,50

8,00

8,50

WARME BROODJES

Salade geitenkaas
€
Gemengde salade met warme geitenkaas,
honing, thijm en walnoot

11,00

Salade di Mare
€ 13,00
Gemengde Salade met gerookte zalm en
Noorse garnaaltjes, met rode uitjes en
cocktaildressing
Salade Bonheur by Lust
Gemengde salade met pikante kip,
mango, cashewnoten en sweet
chili dressing

€

12,00

€

7,50

Caprese
Mozzarella, tomaat en groene pesto

€

7,50

Bal
Huisgemaakte gehaktbal uit de jus,
gesneden, met mosterd

€

7,50

Tosti Bonheur by Lust
€
Grof gesneden brood, met onze speciale
saus mix, boeren achterham en
Rotterdamsche oude kaas

8,75

Truffel Tosti
Tramezzini brood met zwarte truffel,
serranoham, jong belegen kaas en
truffelmayonaise

€

7,50

Tosti Ham -Kaas
Tramezzinni brood met boeren
achterham en jong belegen kaas

€

4,75

TOSTI’S

WARME LUNCH GERECHTEN
Chicken in the basket
€
Pikante stukjes kipfilet met wokgroenten,
in chilisaus, geserveerd met een pita

13,50

€

12,50

12-uurtje
3 boterhammen, ham, kaas,
Rotterdamsche kroket, spiegelei en een
kopje huisgemaakte tomatensoep

Geitenkaas
Met honing, gerookte spekjes,
thijm en walnoot

Kipsaté
€
Huis-gemarineerde kipfilet met prettig
pittige satésaus. Met kroepoek, gefrituurde
uitjes, atjar en brood.

14,50

€

9,00

Romige tomatensoep
Huisgemaakte tomatensoep met een
klein beetje pit en een vleugje room

€

5,00

Rotterdamsche kroketten
2 Rotterdamsche kroketten met
brood en mosterd

€

5,00

Club sandwich Bonheur by Lust
Zoals hij hoort, geroosterd brood,
gerookte kip, sla, tomaat, komkommer,
bacon, ei en mayonaise

€

9,50

Soep van de Dag
Wisselende soep, vraag ons
personeel naar de smaak van de dag

1 soort beleg

€

7,00

2 soorten beleg

€

7,50

3 soorten beleg

€

8,50

Boerenomelet

€

9,50

SOEPEN

UITSMIJTERS / OMELETTEN

CheeseBurger
€ 14,50
Grote huisgemaakte hamburger (200gr.)
met burger relish en plak gesmolten Cheddar
Tournedos brood
Mooiste stuk vlees van de ossenhaas,
in boter gebakken, in jus geserveerd,
met brood

€

Champignons Toast
€
Toast van tramezzini, met gebakken
champignons, uitjes, knoflook en spekjes.

18,50

8,50

Keuze uit: Ham, kaas en spek

