
Voor bij  
de borrel
Bitterballen  9,00

8 stuks met mosterd

Vlammetjes  7,50

8 stuks met chilisaus

Vlammetjes Veggie  7,50

8 stuks met chilisaus

Kaastengels   7,50

8 stuks met chilisaus

Brood met smeersels   6,50

kruidenboter, aioli, tapenade 

Kaasblokjes  6,50

jonge kaas, mosterd

Borrelplank Blur  19,50

bitterballen, kaastengels, vlammetjes, 

parmaham, kaasblokjes, olijven 

Broodjes 
Keuze uit wit, bruin of meergranen

Kaas  5,00

jong belegen kaas, rucola 

Ham  5,00

achterham, rucola

Gezond  7,00

jong belegen kaas, achterham, sla, 

tomaat, komkommer, ei, mayonaise 

Brie  7,00

romige brie, walnoot, honing, rucola

Geitenkaas  8,50

geitenkaas, walnoot, zongedroogde 

tomaatjes, gebakken spekjes,  

honing, rucola (ook  te bestellen)

Roomkaas  5,50

roomkaas, rucola 

Zalm/roomkaas  9,50

gerookte zalm, roomkaas, rucola 

Zalm  9,00

gerookte zalm, rucola 

Tonijn  7,50

huisgemaakte tonijnsalade, ui, rucola 

Carpaccio  11,50

rundercarpaccio, parmezaan,  

pijnboompitten, rucola, truffelmayonaise 

Kip  7,50

heerlijke gebakken stukjes kipfilet, sla,  

komkommer, ui, knoflooksaus

Eiergerechten 
Uitsmijter  8,50

twee boterhammen, drie eieren  

en keuze uit: 

• kaas 

• ham 

• ham en kaas 

• bacon en kaas

Boerenomelet  10,50

twee boterhammen, roerbakgroenten, 

ham, kaas

12 uurtjes 
Vlees  14,50

Kopje tomatensoep 

Boterham met luxe kroket

Boterham met ham/kaas, gebakken ei 

Vis  16,50

Kopje vissoep

Boterham met garnalenkroket 

Boterham met roomkaas en  

gerookte zalm

Maaltijdsalades
geserveerd met brood en boter

Carpaccio  14,50

rundercarpaccio, gemengde sla,  

komkommer, cherrytomaatjes,  

parmezaan, pijnboompitten,  

truffelmayonaise

Kip  14,50

kipfilet, gemengde sla, avocado,  

gehakte cashewnoten 

Geitenkaas  14,50

geitenkaas, gemengde sla,  

gebakken spekjes, walnoot, appel,  

cherrytomaatjes, rozijnen,  

honingdressing (ook  te bestellen)

Scampi  14,50

gebakken scampies in knoflook,  

gemengde sla, cherrytomaatjes, appel 

Pizza’s
Margherita  10,00

tomatensaus, basilicum, mozzarella

Salami  11,50

tomatensaus, mozzarella, salami

Hawaï  11,50

tomatensaus, mozzarella, ham, ananas

Funghi  11,50

tomatensaus, mozzarella, champignons

Tonno  12,50

tomatensaus, mozzarella, tonijn, rode ui

Veggi   13,50

tomatensaus, mozzarella, spinazie,  

rode ui, champignons, verse tomaat

Parmaham  14,50

tomatensaus, mozzarella, parmaham,  

basilicum, rucola

Pasta’s
Bolognese  14,50

spaghetti, rundergehakt,  

parmezaan, rucola

Kip pesto  15,50

tagliatelle, kipfilet, champignons, pesto, 

spinazie, pijnboompitten, rucola

Scampi  15,50

tagliatelle, gebakken scampi’s,  

peterselie, roomsaus

Vega   14,50

tagliatelle, verse spinazie, champignons,  

zongedroogde tomaatjes, walnoten,  

kruidenroomsaus

Soepen
geserveerd met brood en boter

Tomaten-crèmesoep   7,50

Champignonsoep   7,50 
Vissoep  9,50 

Kids
Frites met kroket  7,50

Frites met frikandel  7,50

Frites met kibbeling  9,50

Voorgerechten
geserveerd met brood en boter

Rundercarpaccio  13,50

rundercarpaccio, parmezaan, rucola, 

pijnboompitten, truffelmayonaise

Trio vis  15,50

forel, zalm, paling

Garnalenkroketten  12,50

2 stuks, spicy mayonaise

Kaaskroketten  11,50

2 stuks, spicy mayonaise 

Gerookte zalm  14,50

zalm, gemengde salade, dille-mayonaise

Zeezout brood   9,00

aioli, tapenade, boter 

Hoofdgerechten
geserveerd met frites, salade,

keuze uit: champignonsaus, pepersaus

Fish & chips  17,50

remouladesaus

Gebakken zalmfilet  21,50 

wittewijnsaus

Gebakken sliptongen  22,50

2 stuks, in roomboter gebakken  

met citroen

Tournedos  26,50

saus naar keuze 

Steak on stone  26,50

geserveerd op een hete steen, 3 sausjes 

Kipsaté  19,50

satésaus, kroepoek

Schnitzel  20,50

saus naar keuze

No Beef Burger   18,50

vegetarische burger, tomaat, augurk, 

rode ui en saus

Nagerechten
Sorbet  8,50

sorbetijs, vers fruit, slagroom

Dame blanche  7,50

vanille-ijs,  

warme chocoladesaus,  

slagroom

Yoghurt  7,50

vers fruit

AMADORE.NL/BLUR 

Allergenen? Vraag het ons!  te bestellen tot 17:00h   Vegetarisch


