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Build
your
own
bowl

Bij Boulevard Fourteen bepaal
jij zelf hoe je dit traditionele
Hawaïaanse gerecht het
lekkerste vindt. Stel je eigen
poké bowl samen door
hieronder uit alle vier de
onderdelen jouw favoriete
ingrediënt te kiezen. Wil je
meerdere soorten extra’s? Geen
probleem, we stellen hem graag
voor je samen!

+
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Kies je proteïne

de basis

Kippendij
Gebakken tofu
Gerookte zalm
Beef
Tonijn
Gamba’s

met rijst, wortel, wakame en sojasaus

Klein 4.75

3

Normaal 7.00

+

Kies je mix

+

4

+2.50
+2.50
+2.50
+4.00
+4.00
+4.00

+

5

Kies je topping

Kies je dressing

Rode ui

+0.75

Gebakken uitjes

Wasabi-mayonaise

Maïs

+0.75

Koriander

Truffelmayonaise

Ananas

+1.00

Geraspte kokos

Teriyaki-dressing

Mango

+1.

Jalapeño

Sriracha-mayonaise

Avocado

+1.50

Bosui

Shitake

+2.00

Gemarineerde gember

Edamame

+1.50

Sesam mix

Gepocheerd ei

+2.00

Wasabi sesam

Cherry tomaat

+1.00

Geraspte knoflook

00

Zoetzure komkommer +1.00

0,75 per item

0,75 per item

lunch

te bestellen tot 16:00 uur

Sandwiches

Salades

SPICY TUNA MELT

8.25

Al onze salades worden geserveerd
met brood en boter

EIERSALADE MET BACON

7.50

CAESAR SALAD

maïscarré met huisgemaakte pittige tonijnsalade
uit de oven met gesmolten kaas erover.
maïscarré met huisgemaakt eiersalade,
bacon en bieslook

2 KROKETTEN

8.25

2 sneetjes landbrood met kroketten en
grove mosterd

CLUB BLVD14

10.25

CLUB ZALM

12.25

club met huisgemaakte eiersalade,
kipfilet, tomaat, komkommer, bacon,
sla en een gebakken eitje

club met gerookte zalm, komkommer,
kappertjes, rode ui, rucola en wasabi-mayonaise

CLUB VEGGIE

9.25

club met avocado, tomaat, sla en noten

12 UURTJE

11.25

klassieke 12 uurtje met de dagsoep,
landbrood met kroket en een uitsmijter
(met ham, kaas en/of bacon)

OPTIE: MET KIP
GROENE LINZENSALADE

normaal

7.50

10.25

9.00
9.00

11.75
11.75

salade met mais, rucola, zongedroogde
tomaatjes, knoflookolie en fetakaas

soups
TOM KHA KAI

5.75

LUNCH DEAL

3.00

licht pittige kippensoep met citroengras en kokos
voor €3,00 krijg je een klein soepje naast jouw
sandwich

GUA BAO FISH

3 stoombroodjes met gerookte zalm,
spicy tuna, gamba’s en zoetzure gember

13.75

BAGELTOSTI

eggs
UITSMIJTER

romeinse sla, gepocheerd ei,
Parmezaanse kaas, huisgemaakte
croutons, ansjovisdressing

klein

v.a.

7.75

landbrood met 3 eieren. Keuze uit naturel, ham,
kaas, bacon en/of champignons

OMELET BLVD14

8.25

EIERWRAP ZALM

8.50

EIERWRAP BOERENHAM

7.75

EIERWRAP VEGGIE

7.75

omelet met champignons, tomaat en brie

KAAS
HAM & KAAS
HAM, KAAS & TOMAAT
PULLED CHICKEN & AVOCADO

4.00
4.50
4.75
6.50

TUNA MELT

6.50

pulled chicken, avocado en kaas

huisgemaakte spicy tonijnsalade en kaas

huisgemaakte eierwrap gevuld met gerookte zalm,
tomaat, komkommer, sla en crème fraîche
huisgemaakte eierwrap gevuld met boerenham,
tomaat, komkommer, sla en mosterdsaus
huisgemaakte eierwrap gevuld met avocado,
tomaat, komkommer, linzen en sla

Heeft u vragen met betrekking tot allergenen of specieke dieetwensen, vraag het onze medewerkers.

diner
to share

blvd burgers

BROODPLANKJE

kruidige focaccia, aioli, olijfolie en kruidenboter

BROODPLANKJE BLVD14

-

kruidige focaccia, aioli, olijfolie, kruidenboter,
blokjes old Amsterdam

5.00

8.50

AMSTERDAM BURGER
runderburger, sla, tomaat, komkommer,
old Amsterdam, gebakken ei en Amsterdams
tafelzuur

PULLED CHICKEN BURGER

met sla, paprika,crème fraîche en salsa brava

15.50

16.00

BLVD MAINS
KIPSATÉ
kipdijsaté met satésaus, atjar, kroepoek en
zoetzure rode ui

16.00

SMOKEY RIBS

18.00

TERIYAKI RIBS

18.00

SWEET, HOT AND SPICY RIBS

18.00

GNOCCHI

16.50

lichtgerookte spareribs met een
smokey lak en coleslaw
lichtgerookte spareribs met een
teriyaki lak en coleslaw
lichtgerookte spareribs met een
gemixte lak en coleslaw

met verse paddenstoelen, zongedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas en truffelolie

Sides
SKIN ON FRIES

3.75

SWEET POTATO FRIES

4.25

PARMESAN FRIES

4.75

WITTE RIJST
GROENE SALADE

3.50
4.75

met Zaanse mayonaise

zoete aardappelfriet met truffelmayonaise
skin on fries met Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise

sweets
APPELTAART		3.95
WISSELENDE TAARTEN
v.a. 3.95
(vraag de bediening naar het aanbod)

SLAGROOM		0.55

