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VOORGERECHT
Romige bospaddenstoelensoep 4,50
Tomatensoep 4,50
Met ballen
Uiensoep 4,50
Met ciabatta en kaas gegratineerd
Stokbroodje 4,75
Met knoflooksaus en kruidenboter
Mandje Turks brood 4,75
Met knoflooksaus, olijfolie en zeezout
Rundercarpaccio 9,00
Met oude kaas, hazelnoten, rucola en 
truffelmayonaise
Steak tartare 9,00
Klassieke steak tartare met getoast landbrood
Krabkoekjes 9,00
Gebakken krabkoekjes van snowcrab met 
remouladesaus
Bruschetta 9,50
Getoaste ciabatta met gerookte zalm, steak tartare en 
vijgenchutney met rauwe ham

Kip teriyaki
Gemengde salade met gebakken kipreepjes, ui, 
champignons, paprika, sperziebonen en teriyaki
klein 8,50 / groot 13,50
Carpacciosalade 
Gemengde salade met rundercarpaccio, 
komkommer, tomaat, oude kaas, hazelnoten, 
croutons en honing-mosterddressing
klein 9,50 / groot 14,50
Herfstsalade
Gemengde salade met gegrilde groente, gebakken 
paddenstoelen en geroosterde hazelnoten
klein 8,00 / groot 12,50

SALADES

OPEN
Dinsdag t/m zondag 
Geopend vanaf 11.00u

Keuken sluit om 21.00u

CONTACT
Beckumerstraat 2
7548 BG Boekelo

053 428 12 02
info@deburenboekelo.nl
www.deburenboekelo.nl

KIDS
Tomatensoepje 3,00
Klein tomatensoepje met soepballetjes en stokbrood
Pannenkoek 4,00
Met stroop en poedersuiker
Kroket/frikandel/kipnuggets 4,50
Met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes
Fish & Chips 6,00
Gefrituurde heekfilet met frietjes, mayonaise, ketchup 
en appelmoes
Spareribs 6,00
Malse ribbetjes met frietjes, mayonaise, ketchup en 
appelmoes
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Boerenschnitzel 14,00
Gebakken varkensschnitzel met spek, ui, 
champignons, ham en kaas
Kipsaté met gado gado 14,50
Malse gemarineerde kipdijen met gado gado, 
kroepoek en pindasaus
Cheeseburger van lakenvelder 14,50
Twentse runderburger op een briochebol met cheddar, 
kropsla, tomaat, augurk, bacon en hamburgersaus
Lakenvelderburger met pulled pork 15,50
Twentse runderburger op een briochebol met 
coleslaw, pulled pork en BBQ-saus
Spareribs 17,50
Heerlijke malse ribbetjes met BBQ-saus 
Lakenvelder beer pie 17,50
Lakenveldervlees gegaard in ‘Dikke Toon’ van 
Brouwersnös
Hollandse biefstuk 18,00
Kogelbiefstuk van de grill met groene asperges, 
uienringen en ansjovis-kruidenboter
T-bonesteak 22,50
Gegrilde T-bonesteak (± 500 gram) met ansjovis-
kruidenboter

VLEES
Fish & Chips 14,00
In bierbeslag gefrituurde heekfilet geserveerd met 
remouladesaus en frietjes
Roodbaarsfilet 17,50
Gebakken roodbaarsfilet met saffraan-risotto

Risotto 12,50
Vegetarische saffraan-risotto met paddenstoelen
Kaasfondue (voor 2 personen) 22,00
Van Emmenthaler en Gruyère geserveerd met brood 
en diverse gegrilde groente

VIS

VEGA


