Diner van 17:00 tot 21:00 uur

Het Buke 3 gangen menu
€ 34,95 p.p.
Trioletto voorgerecht
Bestaande uit 3 kleine voorgerechten samen geserveerd
Soep | carpaccio bombe | kip ragout

Hoofdgerecht
Keuze uit
Mixed grill (3 vleessoorten)
Kips saté speciaal (met gewokte groenten)
Vispannetje (diverse soorten vis)

Trioletto nagerecht
Bestaande uit 3 kleine nagerechten samen geserveerd
IJs met slagroom | chocolademousse | geflambeerde warme kersen

Het Buke 3 gangen menu
Voor slecht € 34,95 p.p.
Bent u vegetarisch?
Wij hebben vegetarisch (vlees) producten vraag hiernaar.

Voorgerechten

Huisgemaakte soep met geroosterd brood
• Tomatensoep
• champigongsoep

Buke broodplank
Divers brood met huisgemaakte aoli, kruidenboter en tapenade

Buke Gamba’s
Geserveerd met geroosterd brood

Trioletto
Bestaande uit 3 kleine voorgerechten.
Soep | carpaccio bombe | kip ragout

€ 4,50

€ 5,95

€ 8,50

€ 8,95

Carpaccio
€ 9,95
Geserveerd met geroosterd brood, pesto, pijnboompitten, parmezaanse kaas.

Hoofdgerechten
Vleesgerechten:
Kluif menu
€ 16,50
Huis gemarineerde en gemaakte spare ribs met een pittige of milde saus.
Geserveerd met friet, een salade en frietsaus.
Maas en Waaler menu
€ 13,95
Huis gemarineerde kipsaté geserveerd met friet, een salade en frietsaus.
Mixed grill
€ 17,95
3 soorten vlees met steakfriet, een frisse salade incl. bikkelsaus, knoflooksaus
en een (milde of pittige) rode saus.
Schnitzel menu
Geserveerd met friet, een salade en frietsaus.
• naturel
• champignon saus
• Stroganoff saus
• De buke champignonsaus en kaas uit de oven

€
€
€
€

13,95
16,50
16,50
16,50

Gewokte groente met stukjes biefstuk
€ 19,50
Heerlijk uit de wok met groente, champignon, ui en spek. Geserveerd met friet,
een salade en frietsaus

Bent u vegetarisch?
Wij hebben voor u vegetarische vleesproducten vraag hiernaar.
Visgerechten:
Gamba’s Knoflook
€ 18,50
Heerlijke gamba’s bereid in olie knoflook en kruiden geserveerd met groente, friet een
salade en frietsaus.
Vispannetje de Buke
€ 16,50
Diverse soorten vis in een kreeftensaus geserveerd met groente, friet, een
salade en frietsaus.
Kindermenu’s
Trapleuning (frikandel) incl. friet, saus en appelmoes
Kippenhok (kipnuggets) incl. friet, saus en appelmoes
Drumstel (knakworst) incl. friet, saus en appelmoes
Boefjesmenu (van alles wat) incl. friet, saus en appelmoes

€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
5,95

Nagerechten
Kinderijsje
Vanille ijs slagroom en een lekkere dip

€ 4,00

Sorbet
Schepijs geserveerd met vruchten, aardbeiensaus en slagroom

€ 5,50

Dame Blanche
Vanille ijs geserveerd met warme chocoladesaus

€ 6,25

Irish Coffee
Koffie met whisky en slagroom

€ 6,50

French Coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom

€ 6,50

Trioletto
€ 8,95
IJs met slagroom, chocolade mousse en geflambeerde warme kersen.

Warme dranken
Kop koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Espresso Macchiato
Koffie verkeerd
Thee
Munt thee
Warme chocomelk
Bakje slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,30
2,50
2,10
2,25
2,30
2,00
2,50
2,50
0,50

