lunch
PRIVATE DINING

IN BORAGE:
Voor een onvergetelijke avond.
Heeft u Iets bijzonders te vieren?
Uw verjaardag of uw trouwdag?
Of wilt u in alle rust met een
belangrijke zakenrelatie kunnen
lunchen of dineren?
Borage biedt verschillende
mogelijkheden voor kleine maar
ook voor grote gezelschappen.
Kiest u voor de vide?
De benedenverdieping?
Of voor onze nieuwe
private-dining-kamer?
Een bijzondere kamer waar
u vanaf 8 tot 13 personen
zakelijk of privé kunt
vergaderen, lunchen of dineren.

Welkom!

Sandwiches

Ontdek het zelf…

CLUBSandwiches
Boerderijkip 13.50

Carpaccio 9.50

Focaccia / salade Hoeve ei /
crispy bacon / Jalapeño crème/ frietjes

Zalm 12.00

Zalm 15.50
Focaccia / limoen-wasabi crème /
komkommer / salade Hoeve ei/ frietjes

Sandwich wit of bruin / Irish Angus / truffel crème /
Parmezaan / pijnboompitten / rucola / basilicum pesto
Focaccia / wakame / lente ui / limoen-wasabi crème

Geitenkaas

8.50
Sandwich wit of bruin / gesmolten geitenkaas /
vijgenjam / pecannoot / balsamico-uitje

Beef 12.50

Sesam brioche / Rubia /
geroosterd staartstuk / salsa / Jalapeño crème

Garnalenkroketten

14.50
Brood wit of bruin / Holtkamp / rouille

Kalfskroketten

10.50
Brood wit of bruin / Holtkamp / mosterdmayonaise

Salades

Gamba & zalm 16.50

Geroosterd e gamba / zalm /
little gem / limoen-wasabi crème

Carpaccio 13.00

Irish Angus / gemengde sla / pijnboompitten /
truffel crème / Parmezaan / basilicum pesto

Geitenkaas 13.00

Gesmolten / gemengde sla / vijgenjam /
pecannoot / balsamico-uitje

Om te delen:
Indonesië

Buikspek /

zacht gegaard /
babi ketjap / gefrituurde ui

Wereld

India

Gamba

/
tandoori / mango /

Mezzes

zoete aardappel

Korea

Sticky chicken

/

lente ui / sesam/ spicy

Marokko

Pompoen

/

Ras el hanout /
roomkaas/ dip
Italië

Tapenade

walnoot /
paddenstoel
Hawaï

Poké bowl

/

/

Zalm / limoen / wasabi

Argentinië
Steak / mais / chimichurri mayo

Proeverij van 7 Mezzes 16.50 p.p.
Vanaf twee personen te bestellen
Geserveerd met ambachtelijk Grieks pitabrood

Specials

Pleased
to meat
you

Mexican
style pita 11.50

Geserveerd op ambachtelijk
Grieks pitabrood
Kip /cheddar/
jalapeño crème/
Mexican marinade/
nacho

Hamburger
180 gram 16.50

pita

Brioche bol / Irish Angus /
bacon/ Borage saus /
cheddar/ frietjes

Lady tournedos

22.50
Irish Angus / gegrild /
rode-wijnsaus

Italian
style pita 12.00

Geserveerd op ambachtelijk
Grieks pitabrood
Burrata/ tomaat/ rucola/
pijnboompitten/
basilicum pesto

Vlees
van de
grill

Vega

Ravioli

Poké bowl

14.50
Zalm / sushi rijst / wasabi komkommer /
nori kroepoek / bubbels soja /
limoen / bosui

Heeft u een allergie?
Geef dit door aan onze medewerkers.
Wij houden er graag rekening mee!

Dagvangst

19.75

Dagelijks serveren wij
een vangst van de dag
Dagprijs

Ricotta / truffel /
gedroogde tomaat

BOWL

= Vegetarisch gerecht

Grote wilde gamba

Vis

25.00
Noodles / bosui / groene curry

TACO

Taco: proeverij van 3 taco shells 12.50

•

Steak tartaar / Irish Hereford / Black Angus /
zoete aardappel / cheddar

•
Zalm / jalapeño crème / mango salsa
•
Burrata / tomatensalsa /
koriander

•

DESSERTS
Scroppino 7.50
citroen sorbet / prosecco /
vodka / limoncello
Mandarijn 8.50
cheesecake /
5 spices / crumble

