LUN CH

THE BOATHOUSE

BOTERHAMMEN VAN JORDY

SOEP

KRALINGEN

Wit of bruin

Dagsoep 			

v.a.

Huisgemaakt met truffel.

Kreeftenbisque 			

9,75

Tonijnsalade		9,50

Fluweel zachte kreeftensoep bereid met
cognac en verse room.

Krabsalade 		 9,75

Vissoep 			

Eiersalade 		 8,25

5,50

8,75

Rundercarpaccio 		 10,50
Met parmezaanse kaas, rode ui,
pijnboompitten en truffelmayonaise.

SALADES

Pulled Pork met bbq saus 		 11,50
Pulled salmon 		 13,50
Huisgerookte zalm met sla, zoetzure
komkommer, dille en frisse kruidensaus.

Geitenkaas salade		
Lauwwarme geitenkaas uit de oven met honing,
appel, walnoten en omwikkeld met spek.

Salade met Hertenham 		

TOAST

Salade met Hertenham, met aceto caramel,
sud n sol en bosui

Gerookte makreel filet 		 11,50

ZOET

Gerookte Schotse zalm 		 12,50
Aal filet 		 14,

50

13,75

14,50

Taarten van Koekela 			v.a. 4,50

SNACKS

WARME GERECHTEN

Bitterballen 6 st 			

6,50

Gemaakt van verse kabeljauw met remouladesaus.

Calamaris met aioli 		

6,50

Pita 		 11,50

Kaasstengels 6 st 		

6,50

Butterflygarnalen 6 st 		

7,50

Flammkuchen 			

8,50

Kibbeling 		9,75

Gevuld met gekruid kip gehakt
met een chili mayonaise.

Tuna burger 		12,75
Met knapperige taugé, wasabi mayonaise,
oestersaus en kroepoek.

Holtkamp garnalenkroketten 2 st

Roomkaas, rode ui, spek, kaas en rucola.

13,50

Onbetwist al jarenlang de nummer 1 van
Nederland van banketbakkerij Holtkamp
uit Maassluis

Flammkuchen met tomaat & mozzarella 10,50
Flammkuchen pulled pork		11,50
met pulled pork en bbq saus

Fish & chips 		 14,50
Kibbeling met verse frites van de Frietboutique

Escargots 		 14,50
Met kruidenboter en brood van Jordy

Gamba’s piri piri 		15,50
Pittige gamba’s gebakken in olie met knoflook,
citroen en rode peper

Stoofvlees 		 16,50
Met verse frites en salade

Tempura van garnalen 		 17,50
Blacktiger garnalen gefrituurd in tempura
beslag met wasabi mayonaise en okinomisaus

Lunchbox met een wit puntje met knakworst,
frisdrank en een verrassing.

High Sea v.a. 2 personen

Vissoep, twee gamba kroketjes (30 gr. p/st),
en een toastje met aalfilet en gerookte
Schotse zalm.

6,50

19,50 p.p.

Een proeverij van vis met o.a. aalfilet,
makreel, Schotse zalm, krabsalade,
kibbeling, butterflygarnalen en gebakken
mosselen. Geserveerd met sausjes en toast.

12 uurtje		

VOOR DE KIDS
Kindermenu

BOATHOUSE BEST

Vraag naar onze specials

15,50

WIJN

THE BOATHOUSE

WIT

ROOD

Resplandy Sauvignon Blanc

KRALINGEN

4,50/22,50

Frankrijk, Vin de Pays D’Oc - Sauvignon Blanc
Fruitige, frisse wijn met zachte zuren en
aroma’s van groene appel en kruisbessen.

Bolla Chardonnay

4,50/22,50

Frankrijk, Vin de Pays D’Oc - Merlot
Toegankelijke wijn, vol en rond van smaak
met fijne aroma’s van rijp rood fruit.

5,25/25,50

Italië, Veneto - Chardonnay
Halfdroge wijn, fris en soepel met aroma’s van
tropisch fruit en een vleugje vanille.

Bolla Pinot Noir

5,25/25,50

Italië, Veneto - Pinot Noir
Soepele wijn met veel fruitaroma’s waaronder
zwarte kersen en een zuivere frisse afdronk.

Boschendal 1685 		
Sauvignon Blanc Grande Cuvee

34,50

Frisdroge wijn van Sauvignon Blanc (95%)
en Semilon (5%). Harmonieus en karaktervol
met aroma’s van tropisch fruit zoals citrus en
passievrucht. De smaak is mild en sappig.

MOUSSEREND
Champagne de Castellane Brut		59,50

Chateau de Sancerre Blanc		

37,50

Sauvignon Blanc
Florale tonen geven deze typische Sauvignon
Blanc finesse en elegantie, gevolgd door
aroma’s van perzik en meloen. Goede lengte
en een aromatische aanhoudende afdronk met
tonen van acaciabloesem.

Frankrijk - Champagne
Charnonnay / Pinot Noir / Pinot Meunier
Deze cuvée is levendig, fris, goed in balans
en heeft een zeer fijne mousse. De smaak bezit
tonen van appel en een vleugje vanille. Heeft
een zeer plezierig zuurtje en een lange afdronk.

Martini Prosecco

ZOET
Loyal Blue Bingen Kabinett

Resplandy merlot

4,50/22,50

6,50/32,50

Italië
Zacht mousserende wijn, afkomstig uit Italië
met de geur en smaak van zacht zoet wit fruit
en een wat bloemerige toon. De smaak is vol,
harmonieus, elegant, met een frisse afdronk en
met vlierbloesem op de achtergrond.

Duitsland,Rheinhessen - Riesling
Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s
van rijpe druiven, honing en zachte frisse zuren.

ROSÉ
Preciso Pinot Grigio Blush

4,50/22,50

Italië, Veneto - Pinot Grigio (Pinot Nero)
Witte rosé! Een rosé met de frisheid van een witte
wijn, zeer zacht en een echte allemansvriend.

Chateau Miraval Rose
Frankrijk, Provance - Cinsault / Grenache /
syrah & Rolle
Elegante wijn met pure smaken van gedroogde
rode bessen, mandarijn en kruiden in de
afwerking. Frisse zuren, mineralen en een
delicate smaak.

ALL-IN-ONE LUNCH EN
EVENEMENTENLOCATIE
Evenementen op maat; zakelijk en particulier.

39,50

Vergaderingen
Netwerkevenementen
Congressen
Bedrijfspresentaties
Recepties

Feesten
Condoleances
Diverse diners
Bruiloften
Familiebijeenkomsten

info@theboathousekralingen.nl | 06 15 67 02 00

WOENSDAG T/M ZONDAG GEOPEND VOOR DE LUNCH VAN 11:00 TOT 16:00 UUR
LANGEPAD 51 | 3062 CJ ROTTERDAM | 010 203 78 27
WWW.THEBOATHOUSEKRALINGEN.NL

