Lunch van 12:00 tot 16:00 uur
Buke schotel
•
Kipsaté
•
Mild of Pittig gehakt
Huisgemaakte soep
• Tomaten soep
• Champignon soep

€ 9,95

€ 3,95

Buke Bammetje
€ 7,95
Gebakken gehakt in een sausje (pittig of mild) 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
Angus burger (rare, medium of well done) met uitjes, augurk, tomaat en
hamburgersaus geserveerd op een luxe bol (wit of bruin)
12 uurtje Traditioneel
€ 7,95
3 sneetjes brood (wit of bruin) met gebakken ei, kroket, ham en een bolletje
koude schotel.
Luxe
•
•
•
•

bol (wit of bruin)
Tonijnsalade
Eiersalade
Zalmsalade
De Buke eiersalade en gebakken spek
Buke broodplank
Divers brood, huisgemaakte aoli, kruidenboter en tapenade

€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
6,50

€ 5,95

Carpaccio geserveerd met geroosterd brood
•
•

Met pesto, pijnboompitten en parmezaanse kaas
Als maaltijd salade.

Tosti ham /Kaas
Worstenbroodje
Huisgemaakte appelgebak met slagroom

€ 9,95
€ 11,95
€ 3,50
€ 2,95
€ 3,75

Tussendoortjes, bittergarnituur & snacks
Huisgemaakte appelgebak met slagroom

€ 3,75

Tosti ham /Kaas

€ 3,50

Worstenbroodje

€ 2,95

Bourgondische bitterballen
Portie van 6 stuks bourgondische bitterballen geserveerd met mosterd

€ 4,25

Buke broodplank
Divers brood met huisgemaakte aoli, kruidenboter en tapenade

€ 5,95

Bittergarnituur
Mix van 9 snacks geserveerd met frietsaus en mosterd

€ 4,95

Buke plank
€ 12,95
Kaas, salami, bittergarnituur, olijven, augurken, divers brood, huisgemaakte
aoli, tapenade en mosterd.
Friet de Buke
Friet in een puntzak met kruiden en saus.

€ 2,50

Kindermenu’s
•

Trapleuning (frikandel) incl. friet, saus en appelmoes

€ 4,95

•

Kippenhok (kipnuggets) incl. friet, saus en appelmoes

€ 4,95

•

Drumstel (knakworst) incl. friet, saus en appelmoes

€ 4,95

•

Boefjesmenu (van alles wat) incl. friet, saus en appelmoes

€ 5,95

Snack menu
•

2 kroketten op brood (wit of bruin)

€ 6,95

•

2 gehakballen uit jus op brood (wit of bruin)

€ 7,25

•

Bereklauw met friet, salade en saus

€ 7,95

•

Gehakbal met friet, salade en saus

€ 7,95

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

