3

Boterham met chocolade pasta

Croissantje jam of chocolade pasta 4
Croissantje, chocolade pasta of jam

Croissant ham en kaas

4.5

Croissantje met ham en kaas

Boeren yoghurt granola & vers fruit 7.5

KOFFIE

@ studio ‘t eiland

tot 16:00

O N T B I J T

Boterham chocolade pasta

Griekse yoghurt, vers fruit, granola,
ahornsiroop

American pancakes vers fruit

Brownie 				

2.7

Taart van de maand 		

4.5
		
4.5

Carrot cake

			
Oelala De originele Van Koekela

4.5

Lemon bar 				

2.7

Magic cookie bar

2.7

		
Oelala De originele Van Koekela

Sticky Appeltaart 			

8

Chocolat 				

8

Coupe M&Mmmm (kinder) 		

4.5

Bailey’s Ice Cold 			

8

Appeltaart, caramelsaus, slagroom, vanille ijs,
gebruneerde nootjes
Brownie, chocolade crunch ijs, karamelsaus

Vanille ijs, aardbeien saus, slagroom, M&M’s
Vanille ijs, chocolade crunch ijs, bailey’s ijs,
bailey’s

4

Heavenly Hazelnut 			

3.8

2.6
3.1
2.8
2.8
3.2
3.1
3.1
2

Speculoos, espresso, volle melk, slagroom,
speculooskruimels
Hazelnoot, espresso, havermelk, chocolade
drizzle			

Irish Coffee 				

6.5
Irish whiskey, koffie, donkere suiker, slagroom		

IJskoffie 		

		
Amandelmelk, ahornsiroop, kaneel, espresso

4		

Frappuccino 			

4
Vanille-ijs, espresso, caramel, slagroom			
		
Caramel, bolletje vanille-ijs, espresso		

3		

Warme chocolademelk 		

2.8
Tony’s Chocolonely				

Warme chocolademelk

met slagroom

3.2

Tony’s Chocolonely, slagroom, cacao

Extra’s 				

0.4

Wit			

		

2.9

Groen 					

2.9

Zwart					

2.9

Earl Grey				

2.9

Verse muntthee

		

3.1

Verse gemberthee			

3.1

Matcha Iced Latte			

4.5

Matchino 				

3.5		

Chai Tea Latte			

3.1

Appel kaneel thee 			

3.1

Shot espresso:
Caramel- hazelnoot- speculoossiroop,
havermelk of amandelmelk, slagroom

Cui Min

Mao Feng Zhejian
Keemum

8

Citroen ijs, vanille ijs, limoncello, prosseco,
munt

Affogato 				

Speculoos Latte 			

Affogato 		

THEE

			
Oelala De originele Van Koekela
		

Borrelen, proosten op jullie bruiloft, verjaardag
of een andere bijzondere gelegenheid? Wil je een
evenement organiseren waarbij wij kunnen helpen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Cheesecake

KOFFIE

Toefje slagroom + 0.40		

Oelala De originele Van Koekela

Earl grey

4

Caramel, espresso, bolletje roomijs

A R R A N G E M E N T J E S

Alleen mogelijk op reservering

HIGH TEA 21.5 p.p.
Onbeperkt thee met assorti uit de zoete en hartige
keuken. Gegarandeerd 100 % gezelligheid.

HIGH WINE 29.5 p.p.
Witte wijn, rode wijn en een wijn uit de comfort
zone met assorti uit de hartige keuken met bakje
koffie of thee na. Gegarandeerd 100 % gezelligheid.

Menukaart
@ llev_middelharnis
w w w. b i j l l e v. n l
i n f o @ b i j l l e v. n l
+ 0187 72 71 71

THEE SPECIALS

D E S S E R T S

SPECIALS

4
Toefje slagroom + 0.40			 		

@ llev aan de haven

G E B A K

LLev appelgebak 		

Scroppino Limoncello

2.6

9.5

Pancakes, vers fruit, ahornsiroop

Heerlijke maandelijkse wisselende taart

Koffie			
		
Espresso				
Dubbele espresso			
Espresso macchiato			
Cappuccino				
Flat white				
Café latte				
Latte macchiato			
Babyccino				

Kokos-rijstmelk, amandelmelk, havermelk,
gembershot, matcha
Ahornsiroop, havermelk, matcha

Zwarte thee, melk, chai tea siroop, kaneel
Witte thee, verse appel, kaneelstokje

Al o n ze dr an k e n w o rde n me t zo rg en vers b ereid
Dat k o st al o n ze aan dac h t e n s oms wat t ijd .

8		

Desem brood, beenham, petrella, rucola,
tomaatjes

Broodje kaas		

7.5

Desem brood, jong belegen kaas, petrella,
rucola, tomaatje

Broodje parmaham mozzarella

9

9.5

Spiegelpannetje			

7.5

14.5

Black Angus Burger		

17

LLev tosti				

6.5

Tosti geitenkaas			

8

Beenham, mozzerella, pesto, zongedroogd
tomaatje

Chutney, geraspte oude kaas, laat je verassen

Broodplankje met smeersels

7.5		

Groente - kokoscurry 		

14.5		

Courgette soep 		

8.5

Surf & Turf 				

22.5		

Zalm tartaartje 		

11

Stoofvlees 				

17.5		

Pannentje garnaal 			

11

Bisque soep 				

Zeebaars met antiboise 		
22.5
9.5		 Zeebaarsfilet in een krokant jasje van parmezaan
met gegrilde groenten, antiboise, pastinaakpuree

Roomkaas en aioli

12.5

Garnaaltjes, kokosroom, bieslook

Noedels, pinda-uitjes-kokos mix
			

Buikspek, garnalen, gegrilde groenten, aardappel
mousseline, jus van schaaldieren

Soep van Courgette, amandelen, olijfolie, tuinkers
en een stukje brood om te dopen

Frietjes, boontjes, kokos

Buikspek 				

19.5
Gebakken buikspek, knolselderij, BBQ-saus, hazelnoot

Carpaccio				

12.5
Truffelmayo, pijnboompitjes, parmezaanse kaas, rucola
		

Risotto kroketten		

17		

Twee hartige risotto kroketten, zeewier, kokos, sla

Twaalfuurtje vlees 		

13.5

Snel Schouderhaasje		

22.5

Twaalfuurtje Vis			

14.5

Black Angus Burger		

17.5

Schouderhaasje met rode wijnsaus, gegrilde
groenten, pureetje, cress

Soep van de dag, kalfskroketje, carpaccio,
brood

12:00 tot 16:00

8.5

17:00 tot 21:30

Gamba’s met knoflookolie, parmezaan, rucola,
stukske brood

Black Angus burger, sla, tomaat,
komkommer, rode ui, augurk kaas, bacon,
BBQ-saus

Tosti mosti				

G E R E C H T E N

Tartaar van zalm, kruidensla, limoenmayo

Twee risotto kroketten, zeewier, kokos, sla
8

V O O R A F
17:00 tot 21:30

Eitje, spekje, avocado, pompoen hummus,
walnootjes

Risotto kroketten		

12 U U R T J E

12:00 tot 16:00

11.5

Stoofvlees, zoetzure komkommer, brood
of friet

Desem brood, avocado, petrella, rucola,
balsamico, parmezaan, pijnboompitjes,
tomaatje

T O S T I

Drie garnalenkroketjes brood

Roberto stoof			

Desem brood, gerookte zalm, avocado,
petrella, rucola, pijnboompitjes

Broodje Zoï 				

10.5

Drie garnalenkroketjes, brood of friet,
cocktailsaus

Desem brood, parmaham, mozzerella, pesto,
rucola, truffel, pijnboompitjes, parmezaan

Broodje gerookte zalm avocado

Twee kroketjes brood

Twee overheerlijke kalfskroketten, mosterd
brood of friet

12:00 tot 16:00

Broodje beenham 			

Focaccia brood, carpaccio, truffelmayonaise,
rucola, parmezaan, pijnboompitjes

L U N C H

9		

W A R M E

12:00 tot 16:00

B R O O D T I J D

F occacia carpaccio 		

Black Angus Burger, sla, tomaat, komkommer,
rode ui, augurk, kaas, bacon, BBQ-saus, frietjes

Bisque, garnalenkroketje, gerookte zalm,
brood

14

Geitenkaas, gegrilde asperges, vijgen,
pijnboompitjes, sla, tomaatjes, brood

Gerookte zalm met avocado

15.5

Zalm, avocado, gegrilde asperges
pijnboompitjes, tomaatjes, brood

Carpaccio 				

14.5

Carpaccio, gegrilde paprika, truffelmayo,
pijnboompitjes, parmezaanse kaas, slamix,
tomaatjes, brood

Echte lekkere Burrata Salade

B O W L

Geitenkaas met vijgen

P O K É

S A L A D E S

Geitenkaas, spek, rucola, confiture, nootjes

The original				

14

Sushi rijst, gemarineerde zalm, edamame,
lente ui, avocado, gemengde kruiden,
masago, sriracha mayonaise

Shrimp sensation			

Roomkaas en aioli

		

Broodplankje			

7.5			

Of je worst lust? 			

8		

Nacho’s 				

8			

Nacho’s net iets meer		

9.5

Pannentje garnaal 			

11

Kaasplankje

12.5 		

Drie verschillende worstjes

13

15:00 tot 22:00		

Drie verschillende soorten kaas met een heerlijke
kaasbegeleider

Combiplank

15:00 tot 22:00			
25 		
Verschillende soorten kaas en vleeswaren, laat je verrassen!

A L L E R G I E
Wa n n e e r w i j re k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t u w
d i e e t e n / o f a l l e rg i ë n d a n h o re n w i j d a t g r a ag.

Flammkuchen kaas peper
Bitterballekes 		

Drie garnalen kroketjes borrel

L E K K E R

E R B I J

Bijgerechten
Zoete aardappelfriet

4

Zoete aardappelfriet al la Lisa

6.5

Truffelmayonaise & parmezaanse kaas

Oerfriet			

Gamba’s met knoflookolie, parmezaan, rucola,
stukske brood

Flammkuchen spek ui

Burrata met gemarineerde rode biet,
sinaasappel, lavas, pijnboompitjes

3

Gehakt, pepertjes, chillisaus, guacamole, geraspte mozzerella

14

Sushi rijst, geroosterde kip, ananas, taugé,
wortel, geroosterde amandelen, poke dressing
14

		

Pepertjes, chilisaus, guacamole, geraspte mozzerella

Sushi rijst, garnalen, avocado, komkommer,
lente ui, gemengde kruiden, masago,
sriracha

Smoking six				

Olijven 		

7.5
7.5
6.5
8.5

4.5

Topping
Parmezaanse kaas		

1

Sauzen			

0.8

Aoli, BBQ saus, truffel mayonaise,
mayonaise, tomaten ketchup

