Balkan Restaurant
3-Gangen Keuzemenu €25,95 p.p
Voorgerechten
Hongaarse Goulashsoep
Naar oma’s recept

Gepaneerde Kaas
Sampinjoni

In kruidenboter gebakken champignons|witte rijst

Hoofdgerechten
Gegrilde kipfilet

Met huisgemaakte chilli | Ajwar saus

List Fileti Adriatico

Tongfilet|Mediterrane druivensaus| Kroatische groenterisotto

Cikos Mostar

Gesmoorde stukjes varkenshaas in huisgemaakte champignon-courgette-roomsaus|
witte rijst

Desserts
Yoghurt

|Walnoten|honing

Maraska

Vanille-room-ijs|huisgemaakte warme kersensaus

Krusko-Koffie

Koffie met Kroatische perenlikeur

Balkan Restaurant
Koude Voorgerechten|Cold Starters
Broodplank Deluxe

3 tapenades															 4,75

Sopska Salata

Frisse salade van komkommer|tomaat|rode uien|geraspte feta-kaas			

Tonijn Salade

Gemengde sla| Tonijn| tomaten| komkommer| pijnboompitten			

Toast Lossos						

Gerookte zalm|toast|kaviaar|mierikswortelsaus								

Carpaccio Classico

Rundercarpaccio van het prime Hereford Beef|truffelmayonaise |				
geraspte Old Amsterdam kaas

6,50

7,25

12.95

10,95

Warme Voorgerechten|Warm Starters
Hongaarse Goulashsoep											 5,95
Soep v/d Dag													
Sir Fantazija

Gepaneerde kaas|gekonfijte zoet-zure paprika |ajwar-tapenade|tartaarsaus

Dagprijs

7,25

Šampinjoni

In kruidenboter gebakken champignons									7,25

Mini-cevapcici

Gehaktrolletjes v/d grill|huisgemaakte tzazikki-salsa|ajwar-tapenade			

Scampi

Gebakken rose garnalen|Kroatische groenterisotto |knoflookmarinade		

Pancetta Rolnice

Gegrilde varkenshaassnippers in een jasje van spek							
|Jack Daniel’s barbecuesaus

8,50
11,95

9,95

Balkan Restaurant
Balkan Classics

Plateau Herbivoor (Vegetarisch)

Een proeverij van verschillende vegetarische Balkan meze (tapas)				

Cevapcici (grill|ca. 350g)		

Gehakt gemaakt van lams-, rund- en varkensvlees 							
|keuze uit tzazikki-salsa of ajwar-tapenade

Raznjici (grill|ca. 350g)

2 spiesjes met varkensprocureur											
|keuze uit tzazikki-salsa of ajwar-tapenade

Roversvlees (grill|ca. 350g)

Varkensprocureur|schnitzel|cevapcici|biefstuk| Barbeque worst				
|varkenshaas in een jasje van spek|huisgemaakte knoflooksaus

Trio Mix (grill|ca. 250g)

Kipfilet|varkenshaas|tournedos											
|keuze uit huisgemaakte peper-roomsaus of champignon-roomsaus

Sabel ‘Mostar’ (grill|ca. 300g)

Tournedos|lamshaas|kipfilet|tzazikki-salsa									

Cordon Blue (ca. 250g)

Gepaneerde varkensfilet gevuld met roomkaas en ham						
|huisgemaakte saus van een keur aan kazen

Medaljoni (ca. 250g)

Varkensoesters afgetopt met krokante roquefort kaas						
|keuze uit huisgemaakte peper-roomsaus of champignon-roomsaus

Plateau Balkan (grill|vanaf 2pers.|ca. 350g p.p.)				

Varkensprocureur|cevapcici|schnitzel|biefstuk|mager spek					
|huisgemaakte peperonisaus|huisgemaakte knoflooksaus

Konings Sabel (grill|vanaf 2pers.|ca. 350g p.p.)

Tournedos|kipfilet|varkenshaas|pljeskavica (huisgemaakte burger) 				
|gebakken ui en paprika
|huisgemaakte champignon-roomsaus| huisgemaakte knoflooksaus

Zwaard van Dzengis Khan (grill|vanaf 4pers.|ca. 650g p.p.)

Tournedos|gepaneerde schnitzel|schnitzel|pljeskavica (huisgemaakte burger)
kipfilet |traditionele worst|cevapcici|varkenshaas in spek|
huisgemaakte peperonisaus |huisgemaakte knoflooksaus

18,50
16,95

16,95

19,95

21,50

22,50
19,50

19,50

19,50 p.p.

23,50 p.p.

27,50 p.p.

Balkan Restaurant
Premium Selection
Lady Steak (Grill|Hereford|ca. 150g)								19,95

keuze uit huisgemaakte peper-roomsaus of champignon-roomsaus
								

Vrolijke Bosnak													24,75
Ossenhaas gevuld met ham en kaas | Bratensaus

Elizabeth															24,75
Ossenhaas met champignon saus

Monte Negro 														24,75
Ossenhaas met gebakken bananen en ananas | Bratensaus

Supplementen
- Gebakken uien en spek								

Meerprijs

1,75

Meat with a story – Hereford Rund

Omdat wij aan onze gasten een (h)eerlijk stuk vlees willen serveren maken wij uitsluitend
ge- bruik van vlees afkomstig van gras gevoerd Europees weiderund van het Hereford ras.
Hereford–vee is synoniem aan het produceren van het hoogwaardigste rundvlees ter wereld.
De rode ossen en vaarzen met hun kenmerkende witte koppen zorgen al eeuwenlang voor
heerlijk rundvlees op de eettafels. Het Hereford–vee kan vrijelijk zwerven over uitgestrekte open
weidegrond en grazen van het sappige groene gras, wat zorgt voor een magnifieke mar- mering
die een smaak oplevert om te savoureren en een heerlijke sappigheid die maar weinig
andere soorten kunnen evenaren.

“Alle vleesgerechten worden geserveerd met groente|traditionele rijst
|gebakken aardappeltjes in schil|witte koolsalade”

Balkan Restaurant
Seafood Specials
Chef’s Lossos

Op de huid gegrilde zalmfilet|Kroatische groenterisotto| 							
huisgemaakte saus van een keur aan kazen

Pohovane Lignje

Gefrituurde calamarisspiraaltjes|Kroatische groenterisotto 						
|huisgemaakte cocktailsaus|huisgemaakte knoflooksaus

List Fileti Adriatico

Tongfilet|druivensaus |Kroatische groenterisotto									

20,50

19,50

19,95

Onze visgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes in schil

Voor de kleine eter
Kindermenu cevapcici

Gegrild gehakt|french fries|mayonaise|appelmoes								

Kindermenu schnitzel

Gepaneerde schnitzel|french fries|mayonaise|appelmoes						

Kindermenu tournedos

Tournedos v/d grill|french fries|mayonaise|appelmoes						

8,50
8,50
11,95

Balkan Restaurant
Bijgerechten
Djuvedj-Riza

Rijst in een traditionele groentesaus 											

3,50

Gebakken aardappels in schil 											3,50
French Fries 															2,95
Huisgemaakte peperonisaus|huisgemaakte knoflooksaus

Groot																	
Klein																	

2,95
2,00

Huisgemaakte peper-roomsaus|huisgemaakte champignon-roomsaus

Groot																	3,75
Klein																	
2,50

Ajwar

Traditionele paprika-tapenade												

Tzazikki

Huisgemaakte salsa van crème fraîche, komkommers en knoflook					

3,95
3,95

Witte Koolsalade														3,50
Groenten v/d dag														5,00
Meditterane salade

Lolo rosso|ijsbergsla|rucola|rode ui|olijven										

5,25

Balkan Restaurant
Palacinke Maraska

Huisgemaakte crêpes| warme kersen| bolletje vanille-roomijs					

Palacinke Nutella

Huisgemaakte crêpes|nutella|gekruimelde biscuit|bolletje vanille-roomijs		

Dame Blanche

Vanille-roomijs|warme chocoladesaus 									

Coupe Maraska

Vanille-roomijs|warme kersen 											

Sweet Alchemy

Bitterkoekjesparfait|mousse van Belgische witte chocolade 					

Vitamine Bom

Selectie van vers fruit|mousse van aardbeien en rode wodka 					

7,50
7,25
6,50
6,50
8,50
7,50

Strawberry white chocolate Cheesecake							
Bolletje vanille-roomijs 													

7,95

Kinderverassingsijsje 												4,50
Verrassing van de Kok												9,95
Allerlei lekkernijen

Balkan Restaurant
Koffie is prachtig, complex en bovenal erg arbeidsintensief
natuur product.
Net als wijn, thee of chocolade zijn alle stappen in het proces van
invloed op de uiteindelijke smaak.
Je proeft dat terug in elk vers gezet kopje koffie van wij U serveren.

Koffie 															
2,50
Cappuccino														
2,85
Espresso															
2,50
Latte Machiatto													
2,95
Decafe 															
2,95
Thee															
2,50
Verse Muntthee													3,25
Irish| Italian| French| Spanish Coffee									
6,75
Krusko Coffee (met kroatische perenlikeur)								
6,75				
						

