Menukaart
plankjes

-GENOEG VOOR 2 PERSONENBij Willem € 8,50

plankje met diverse fijne vleeswaren en kaassoorten, droge
worst, olijven tapenade, bruchetta, café de Paris boter en
ambachtelijk brood

De Bourgondiër € 12,50

plankje met diverse fijne vleeswaren en kaassoorten,
spareribs, kippenvleugeltjes, pulled pork, droge worst, olijven
tapenade, bruchetta, café de Paris boter en ambachtelijk brood

Plankje Combi € 14,00

Spareribs, kippenvleugeltjes, buikspek en nacho`s uit de
oven

VOORGERECHTEN
Kalfslende € 11,50

bereid met grove mosterd op de Smoker
Mozzarella, mosterd kaviaar, schuim van basilicum,
gedroogde ham en bloody mary tomaatjes

Rode biet carpaccio € 9,00
Feta kaas, walnoten, rucola, honing dressing

Mabrè (terrine) € 10,50

Starters & Bites

van rookvlees van het rund en geitenkaas
In calvados Gekarameliseerde appel, roggebrood hazelnoot
crumble en crème van appel

Nacho’s uit de oven* € 6,50

Surf & turf € 12,50

rode ui, tomatensalsa, crème fraîche, bosui en cheddar
cheese
plus pulled pork:

€ 8,50

Ambachtelijk
stokbrood* € 5,50

bruchetta, olijven tapenade, aioli en café de Paris boter

Gegrilde
kippenvleugeltjes € 6,50

Tartaar van rund en zalm (gravad lax)
Gebrande zilverui, gepekelde radijs, kappertjes, cornichons,
zuurdesem krokantje, smokey tartaar sauce en wasabi
mayonaise

Wijngaardslakken
gegratineerd in kruidenboter
half dozijn € 10,50
heel dozijn € 14,75

met sweet BBQ-sauce

Portie spareribs € 7,00

met knoflook- en sweet BBQ-sauce

* Vegetarisch ** kan ook vegetarisch

Voorgerechten
van de Braai
(grill)
Twee Spiesjes
Black Tigers € 11,00

Salades

Als voorgerecht of maaltijdsalade

Vegetarisch* €

10,00

Feta kaas, sla, rode biet, walnoot, rucola, honing dressing

Kalfslende € 12,50

met aioli

Sla, gedroogde ham, mosterd kaviaar, bloody mary tomaatjes
en mozzarella

Twee Spiesjes
Biefstuk € 10,00

Alle voorgerecht salades worden geserveerd met brood en
kruidenboter.

met red chimmichurri

Combinatie van Spiesje Black Tiger
en Spiesje Biefstuk € 10,50

Maaltijdsalades € 3,00 extra

deze worden geserveerd met verse friet.

met aioli en red chimmichurri

Flammkuchen

Vegetarisch
Tagliatelle € 13,50

Krokante bite, heerlijk van smaak,
krokant brooddeeg in verschillende
variaties

Met roomsaus, bospaddenstoelen, truffel, zon-gedroogde
tomaat, rucola en Parmezaanse kaas

Vegetarisch* € 10,00

Gepofte rode ui € 12,50

Feta of mozzarella, rode biet, walnoot, rode ui, crème fraîche
en rucola

Rauwe ham € 10,00

Bos ui, gemarineerde cherry tomaatjes, rode ui,
truffelmayonaise, olijfolie, Parmezaanse kaas en rucola

Gevuld met tomaten-paprika salsa en gegratineerd met
cheddar cheese

Vis
Snoekbaars Filet € 18,00

Soepen

op cederhout
belegd met gemarineerde garnalen en prei

Ossenstaart Bouillon € 6,00

Zalmforelﬁlet € 21,00

Krachtige bouillon met prei, wortel, bleekselderij en Madeira

Franse Uiensoep € 7,50
Gegratineerd met een kaascrouton

Bospaddenstoelen Soep € 6,50
Romige crème soep en bieslook

op cederhout
met citroenchutney en gebrande amandelschaafsel

Gegrilde gepelde
black tigers € 19,50

met red chimmichurri en aioli

* Vegetarisch ** kan ook vegetarisch

Grill burgers

op een brioche broodje

Vlees
Buikspek € 14,00

Pork duo € 13,00

langzaam gegaard op de Smoker met Carolina BBQ rub en
afgemaakt met zoete en iets pikante BBQ saus en roomboter

Black angus € 13,50

Halve kip van de Braai € 13,50

gegrild buikspek en pulled pork, little gem, zoetzure groente
met little gem, gesmoorde ui, champignons, spek,
ahornsiroop en pikante BBQ saus
Alle burgers worden geserveerd met

huisgemaakte verse friet en een frisse
salade.

afgelakt met ahornsiroop en een gegrilde maiskolf

Spareribs € 17,50

met knoflook en BBQ saus

Procureur € 13,50

bourgondisch gebraad, 48 uur gemarineerd, langzaam
gegaard en tenslotte gegrild met bospaddenstoelen saus

Specialiteiten

Lady Steak 200 gram € 19,50
biefstukjes van de grill met café de Paris boter

Bavette 300 gram € 34,50

Ribeye 250 gram € 25,00

Mals, iets doorregen rundvlees, met een lange grove
struktuur en peper-cognac saus

ribstuk (rund) met een vetstruktuur, die zorgt voor een
diepere smaak met red chimmichurri saus

Entrecote double 600 gram

Entrecôte 300 gram € 27,50

Stoere lendebiefstuk met tomatensalsa en red chimmichurri
Voor 2 personen € 44,50

mals rundvlees met een randje vet - tomatensalsa en red
chimmichuurie

Short Ribs € 27,50

Bourgondisch
Stoofpotje € 15,50

runder ribs long en slow gegaard

Eddy's plank

(te bestellen vanaf 2 personen)

biefstuk spareribs buikspek
procureur € 20,50 p.p.
biefstuk spareribs procureur
black tigerspies € 20,50 p.p.

Varkens koontjes gestoofd in bier, rozemarijn, knoflook en
honing

Saté van varkenshaas € 14,50

geserveerd in een gietijzeren schaaltje met pindasaus, atjar
en kroepoek.

Speenvarken Racks € 24,50

Met pulled pork en honingtijmjus

Extra bij te bestellen:
Warme groenten € 2,Roseval aardappelen uit de oven € 2,-

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met:
verse huisgemaakte friet en een koud garnituur

Kindermenu’s

Koffie
specialiteiten

Kroket of frikandel € 6,50
met huisgemaakte verse friet en een frisse salade

Irish coffee € 6,50

Spareribs € 6,50
met huisgemaakte verse friet en een frisse salade

jameson, slagroom

Kipnuggets € 6,50

French coffee € 6,50

met huisgemaakte verse friet en een frisse salade

grand marnier, slagroom

Desserts

licor 43, slagroom

Spanish coffee € 6,50

Italian coffee € 6,50

Dame blanche € 6,50

amaretto, slagroom

Cremeux van mango € 7,50

stroopwafellikeur, slagroom

vanille roomijs, warme chocoladesaus, slagroom

Zoete kofﬁe € 6,30

met bloedsinaasappel ijs, gel van mango, yoghurt crumble en
geraspte pure chocolade

Cheesecake € 8,50

Hollandse kofﬁe € 6,30

ketel 1, slagroom

met een glacage van witte chocolade,, limoncello parfait,
limoen-gin gel en cacao crumble

Kaasplankje € 9,50

4 soorten kaas, stroop, vijgen chutney en eigengemaakte
noten brood

Glaasje Port € 5,50

voor bij het kaasplankje

Al onze gerechten, bereid met verse
producten, zijn huisgemaakt en worden met
zorg bereid in eigen keuken.
Voor allergeneninformatie kunt u zich
wenden tot het personeel.

Kinderijsje € 3,00

vanille roomijs met slagroom en een surprise

Kerkplein 18-19-20, Meppel
0522 243 377
info@bourgondiermeppel.nl
www.bourgondiermeppel.nl
www.facebook.com/debourgondiermeppel
www.twitter.com/de_bourgondier

