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TAKE AWAY DINER 
B LOND  L UNCH  EN  D I NER

SOEP

Uiensoep €5.50
Gegratineerd met Parmezaanse

kaas

Mosterdsoep (V) €5.50
Bosui, croutons

Gamba-currysoep €5.75
Taugé, gamba, vleugje kokos

Thom kha kai €5.50
Kip, taugé

Carpaccio €9.00
Diamanthaas, verse pesto,

pijnboompitten, Parmezaan,

kaaskrokantje

Vega loempia

€8.50

Diverse groenten, ei, noedels,

sojasaus, chilisaus

Vitello tonato

€9.00

Kalfs-fricandeau, tonijnmayonaise,

slasoorten, kappertjes

Salade eendeborst

€9.00

Gerookte eendeborst, oesterzwam,

sinaasappelgel en pecannoten

Zalm

Saté Seroendeng

Blond burger

Kalfs sukade

Kip in het pannetje

Rib Fingers

Pompoencurry (V)

Salade carpaccio

Wildstoof

Burrata (V)

€18.50

€18.50

€14.50

€18.50

€19.50

€17.50

€15.50

€16.50

€18.50

€15.50

HOOFDGERECHTEN
Gamba’s, tagliatelle, knoflook, bosui, aïoli

Varkenshaas, atjar, satésaus, gebakken ui,

kroepoek, friet

Brioche bol, tomaat, sla, augurk, rode ui,

hamburgersaus, friet

Puree van bataat, witlof, aardappelkaantjes, 

eigen jus

Gegrilde hele kip, gepofte appel, kerriemayo,friet

Spare-rib zonder bot, coleslaw, chips,

knoflooksaus, friet

Rijst, kokos, naanbrood

Diamanthaas, verse pesto, pijnboompitten,

Parmezaan, kaaskrokantje en friet

Diverse wildsoorten, aardappelpuree, zuurkool

Courgette, zoete aardappel, puntpaprika, harissa,

granaatappel, basilicum olie en friet 

VOORGERECHT

Tataki 
Glasnoedels, hoisinsaus, bosui, sesam,

rijstvel, furikake

€9.00
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CHEFS CHOICE
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Saté Seroendeng

Blond burger 

 

Rib Fingers

Salade carpaccio

€15.50

€12.95

€13.95

€15.95

Varkenshaas, atjar, satésaus, gebakken ui, kroepoek,

friet

200 gram, brioche bol, tomaat, sla, augurk, rode ui,

hamburgersaus, friet

Spare-rib zonder bot, coleslaw, chips, knoflooksaus,

friet 

Diamanthaas, verse pesto, pijnboompitten, Parmezaan,

kaaskrokantje

TAKE AWAY LUNCH 
B LOND  L UNCH  EN  D I NER

SOEP
Uiensoep €5.50
Gegratineerd met Parmezaanse

kaas

Mosterdsoep (V) €5.50
Bosui, croutons

Gamba-currysoep €5.75
Taugé, gamba, vleugje kokos

Thom kha kai €5.50
Kip, taugé

Carpaccio €10.95
Diamanthaas, verse pesto,

pijnboompitten, Parmezaan 

Roombrie 

€10.25

Met cherry-tomaatjes, pijnboompitten

en honingmosterdsaus 

Vitello tonato

€11.50

Kalfs-fricandeau, tonijnmayonaise,

kappertjes

Gerookte zalmfrisee 

€8.50

Met zwarte peper, kappertjes, rode ui en

mosterd-dille dip 

WARME GERECHTEN EN SALADE

SANDWICHES

Tonijnsalade
Met rode ui, paprika, ei, kappertjes,

en cocktailsaus

€8.95

Rosbief
Huisgemaakte kerrie-eiersalade, rode

ui en peper 

€9.25

Oude kaas
Met frisse salade, augurk en mosterd

€6.95

Lekker blond
Mosterdsoep, broodje kalfskroket, broodje

rosbief met kerrie-eiersalade en een broodje

tonijnsalade

€9.95

Blond de luxe
Mosterdsoep, broodje vitello tonato, broodje

gerookte zalmfrise en een broodje brie met

diverse garnituur

€11.95

Lekker vega 
Mosterdsoep, broodje tomaat, broodje Old

Heemskerk kaaskroketje en broodje rode

bietenhummus

€9.50

Plateau blond
Een keur aan vlees- en vislekkernijen met

olijven, aioli en brood. (voor 2 personen)

€27.90
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Clubsandwich
Met kip, spek, augurk, tomaat, ei,

kerriemayonaise en chips

€10.50

Hete kip
Kippendijen uit de wok met champignons,

bosui enpittige saus

€9.95



BITES

BIER PAKKET

TAKE AWAY  

Soepje naar keuze

***

Sandwich rosbief met eiersalade

sandwich vitello tonato

Bagel met gerookte zalm en

roomkaas

Wrapje met carpaccio

mini Quiche van spek en prei

old heemskerk kaaskroketje

***

5 huisgemaakte lekkernijen
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B LOND  L UNCH  EN  D I NER

HIGH-TEA

6 speciaal bieren op fles

€24.50 p.p.
laat u verrassen. (gekoeld geleverd)

Fles mission chardonay €12.50
Perfect gerijpte chardonnay met een goudgele kleur, rijke neus van gele

vruchten, voldoende alerte zuren en een correcte smaakvolle afdronk.

(gekoeld geleverd)

Fles chiloe sauvignon blanc

€13.50

Chileense sauvignon blanc, die charmeert met een bouquet van tropisch

fruit, citrus en grapefruit.(gekoeld geleverd)

Fles Crin roja tempranillo

€13.50

Heerlijke toegankelijke rode wijn met veel rood fruitaroma's in bouquet en

smaak.

Fles Crin roja verdejo

€14.50

Geurig, frisfruitig en droog maar ook zacht en sappig lekker voor zo en voor

aan tafel. (gekoeld geleverd)

WIJNEN

Fles Campo Garnacha/Monastrell

Biologische wijn met een fris en krachtig karakter. Bijzonder vol, fruitig en

sappig in de afdronk. Perfect begeleider van salades. (gekoeld geleverd)

€13.50

€16.50

€17.50

Fles Monterre Merlot

In deze wijn komen naast de fruitige aroma's ook zwoele tonen van vanille en

kokos voor.

€14.50

Fles Pasqua Colori di Italia, Montepulciano d'abruzzo
Deze diep donkerrode wijn is milddroog, makkelijk, zacht en lekker vlezig.

Aanrader bij pasta en rood vlees.

€14.50

Bietenhummus, kerriehummus, parmaham,

olijven, old heemskerk kroket, bitterballen,

manchego, jakitorispies, aioli en brood

Borrelplank 


