Lunch van 12:00 tot 16:00 uur
Buke specialiteiten lunch
Broodje hete kip
Kip, paprika, ui en chilisaus
Biefstuk geserveerd met brood
Heerlijke mals biefstuk geserveerd met brood

€ 6,50
€ 16,95

Gerookte zalm
€ 11,50
Met garnalen, een kappertje, uitje en cocktailsaus geserveerd met toast.
Luxe bol
Wit of waldkorn belegd op frisse gemengde sla
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Kaas
Boerenachterham
Gezond
Zalmfilet
Tonijnsalade
Eiersalade
Zalmsalade
Brie en honing
De Buke eiersalade en gebakken spek
Gehaktbal
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6,50
4,75

Speciaal voor u gemaakt
Buke Bammetje
€ 7,95
Gebakken gehakt in een pittig sausje met ui, champignons en paprika
geserveerd op 2 sneetjes geroosterd brood met sla.
Als u van pittig houdt is dit een echte aanrader!
Buke burger
€ 6,95
Verse slagersgemaakte runderhamburger (rare, medium of well done) met uitjes,
augurk, tomaat en hamburgersaus geserveerd op een luxe bol (wit of waldkorn).
Buke burger speciaal
€ 8,50
Verse slagersgemaakte runderhamburger (rare, medium of well done) met uitjes, ei,
spek, tomaat en hamburgersaus geserveerd op een luxe bol (wit of waldkorn).
Maas en Waaler menu
€ 13,50
Twee royale gemarineerde kipsaté geserveerd met satésaus, friet en een salade
Omelet | uitsmijter
Geserveerd op bourgondisch wit of bruin brood
➢ Met kaas
➢ Boerenachterham
➢ Spek
➢ Champignons
➢ De Buke met kaas, spek en groente

€
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€
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6,50
6,50
6,50
6,50
7,95

12 uurtje
Traditioneel
€ 7,95
3 sneetjes bourgondisch brood met gebakken ei, kroket, ham & koude
schotel
Van de kok
€ 11,95
Idem als traditioneel maar dan met soep en naar keuze een kopje koffie, thee of
melk.
Diverse lunch gerechten
Huisgemaakte tomatensoep

€ 4,50

Champignonsoep

€ 4,95

Huisgemaakte soep van de kok
#waardekokzininheeft!

€ 4,95

Buke broodplank
€ 5,95
Toscaans- & maisbrood, huisgemaakte kruidenboter, tapenade en
huisgemaakte aoli.
Broodmandje
Stokbrood geserveerd met kruidenboter

€ 3,75

Huzarensalade

€ 8,95

Carpaccio salade met geroosterd toscaansbrood
€ 11,95
Geserveerd op een bedje van sla met honing|mosterd dressing, pijnboompitten en
zongedroogde tomaten.
Salade van de dag
€ 9,95
Laat u verrassen door de inspiratie van onze kok! De salade word geserveerd met
geroosterd toscaansbrood en kruidenboter.
Borrelgarnituur
Buke plank
€ 12,95
Kaas, salami, bittergarnituur, olijven, augurken, toscaans en maisbrood,
huisgemaakte aoli, tapenade en mosterd.
Bourgondische bitterballen
Portie van 6 stuks bourgondische bitterballen geserveerd met mosterd

€ 3,25

Bittergarnituur
Mix van 9 snacks geserveerd met frietsaus en mosterd

€ 4,95

Buke broodplank
€ 5,95
Toscaans- & maisbrood, huisgemaakte kruidenboter, tapenade en
huisgemaakte aoli.
Broodmandje
Stokbrood geserveerd met kruidenboter

€ 3,75

Diner van 17:00 tot 21:00 uur

De Buke 3 gangen keuze menu
€ 29,95 p.p.
Voorgerechten
Keuze uit alle soepen
Carpaccio
Pesto, parmazaanse kaas en pijnboompitten
Tonijn salade
Op een bedje van sla met geroosterd brood
Gebakken en gegrilde groenten
Gegratineerd met geitenkaas geserveerd met geroosterd brood

Hoofdgerechten
Buke burger speciaal
Verse burger (rare|medium|well done) op een bedje van sla met gebakken
ui, spek, ei en burgersaus.
Voor de vegetariër hebben wij een vega burger welke we zonder spek serveren
Biefstuk of varkenshaas
Geserveerd op een bedje van groente uit de wok.
Salade Geitenkaas
Geserveerd met walnoten, geitenkaas, honing-, mosterddressing
Salade Gamba’s
Gamba’s in een marinade van de kok met een pittige mangodressing

Dessert
Dame blanche | sorbet | koffie of thee

De Buke 3 gangen keuze menu met
keuze uit vis, vlees of vegetarisch voor
slechts
€ 29,95

Traditionele voorgerechten
Broodmandje
Stokbrood | huisgemaakte kruidenboter

€ 3,75

Huisgemaakte tomatensoep

€ 4,50

Champignonsoep

€ 4,95

Huisgemaakte soep van de kok
#waardekokzininheeft

€ 4,95

Carpaccio
Geserveerd met toast, pesto, pijnboompitten, parmezaanse kaas.
Huzaren salade

€ 9,95

Salade van de dag
#inspiratievankok

€ 9,95

€ 8,95

Buke specialiteiten
Buke broodplank
€ 5,95
Toscaans- & maisbrood, huisgemaakte kruidenboter, tapenade en
huisgemaakte aoli
Buke Gamba’s
Geserveerd met brood
Buke pasteitje
Huisgemaakte kippenpastei
Carpaccio Vitello Tonato
Carpaccio geserveerd met heerlijke tonijnmayonaise

€ 8,50

€ 6,50
€ 11,95

Traditionele hoofdgerechten
Buke Burger menu
€ 12,50
Verse hamburger ( rare| medium| well done ) geserveerd op een luxe bol met uitjes,
augurk, tomaat en hamburgersaus.
Kluif menu
€ 16,50
Heerlijke huis gemarineerde spare ribs van de kok met piri piri saus
Maas en Waaler menu
Twee royale spiezen gemarineerde kipsaté

€ 13,50

Heerewaardens vissers menu
Zalmfilet geserveerd met groente

€ 15,50

Schnitzel menu
naturel
keuze uit champignon- of stroganoffsaus
Varkenshaas medaillon
Geserveerd met groente
Biefstuk getrancheerd met groente
Geserveerd met champignon- of stroganoff saus

€ 14,50
€ 16,50
€ 17,25
€ 18,95

Alle traditionele hoofdgerechten worden geserveerd met friet en een salade.
Buke specialiteiten
Biefstuk van de kok
Getrancheerde biefstuk geserveerd met ui, champignon en spek
Schnitzel de Buke
Uit de oven geserveerd met champignonsaus en kaas

€ 19,50

€ 16,50

Vispannetje de Buke
€ 16,50
Diverse soorten vis in een huisgemaakte kreeftensaus geserveerd met groente
Gamba’s Knoflook
Heerlijke gamba’s bereid in knoflookolie geserveerd met groente

€ 18,50

Alle specialiteiten hoofdgerechten worden geserveerd met friet of aardappelgratin.
Kindermenu’s
Trapleuning (frikandel) incl. friet, saus en appelmoes
Kippenhok (kipnugets) 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

Traditionele nagerechten
Dame Blanche
Vanille ijs geserveerd met warme chocoladesaus
Sorbet
Schepijs geserveerd met vruchten, aardbeiensaus en slagroom

€ 6,25
€ 5,50

Vla flip

€ 3,00

Kinderijsje
Vanille ijs slagroom en een lekkere dip

€ 4,00

Irish Coffee
Koffie met whisky en slagroom

€ 6,50

French Coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom

€ 6,50

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

Buke specialiteiten
Huisgemaakt crème brulee
Huisgemaakt door onze koks.
Chocolade Mousse

€ 6,50

€ 6,50

