


WIJ GEBRUIKEN

BIOLOGISCHE
MELK

Warme dranken Frisdranken

bieren

Koude Zuiveldranken

Gebak
blixemse borrel

Sappen

Koffi  e (lungo)
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino                                                    
Koffi  e verkeerd
La� e Macchiato
Irish Coff ee
Whisky en slagroom

Spanish Coff ee
Licor 43 en slagroom

Warme chocolademelk
Slagroom +€ 0,50

Thee
Verse mun� hee
Verse gemberthee

Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Sprite
Coca Cola
Coca Cola Light
Sinas Fanta
Tonic
Bi� er Lemon
Cassis Fanta
Ice Tea
Ice Tea Green
Rivella
Gingerbeer

Zollerhof 5%
Zollerhof  Weizen  5%  
Grolsch 0.0%   
Radler citroen 2.0%  
La Chouff e 8 %   
Serafi jn 5%
Hemels frui� g witbier met 
sinaasappelschil en koriander.

Melk
Karnemelk
Karnejus
Koude chocomel
Fris� 

Huisgemaakte carrotcake 
met lemon-cheesecaketopping

Huisgemaakt gebak     vanaf
vraag onze bediening

Appelgebak
Gemengd gebak
Slagroom + € 0,50

Broodvaria� e 
Twee soorten brood geserveerd met aioli, 
tapenade en olijfolie.

Por� e Griekse olijven 
Gezouten notenmix 
Kwekkeboom bi� erballen
8 stuks 

Borrelplanken
- Mediterraan : Olijven, notenmix, 
Parmaham en brood met olijfolie .

- Hollands: met o.a. oude kaas,
zilveruitje, ossenworst, bi� erbal en 
nootjes .

Flammkuchen  met spek of zalm
of brie met spinazie.

Verse sinaasappelsap klein
Verse sinaasappelsap groot
Smoothie van dagvers fruit
Bio appelsap
Bio appel-vlierbessensap
Bio appel-aardbeiensap

€ 2,40
€ 2,40
€ 3,60
€ 2,50                                                       
€ 2,50
€ 2,75
€ 6,50

€ 6,50

€ 2,60

€ 2,30
€ 2,80
€ 2,80

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50

€ 2,80
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,20
€ 4,00
€ 5,25

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,70

€ 2,50

€ 3,00
€ 3,75

€ 4,25

€ 2,75
€ 3,25
€ 5,25

€ 7,75

€ 13,95

€ 6,50

€ 2,85
€ 4,25
€ 3,85
€ 2,50
€ 2,85
€ 2,85

Al onze koffi  es kunnen cafeïnevrij besteld worden.

Sojamelk 
+ € 0,25



Huiswijnen

wijnen

Wit
Maurel –  Chardonnay – Frankrijk – 2018
Frisse Chardonnay met lichte hou� onen, mondvullend met een klein bi� ertje. 
Uitstekend bij stevige visgerechten en vegetarische gerechten.

Wit
Devois de Perret – Vermen� no, Grenache Blanc en Roussanne – 
Frankrijk – 2018 
Mondvullende wijn met een geur van rijpe perzik, in de smaak een klein bi� ertje toe. 
Past goed bij gevogelte en bij Oosterse gerechten.

Rood
Rosso Pinceno – Montepulciano, Sangiovese – Italië – 2018
Biologische paarsrode wijn, met tonen van rijp fruit, zachte smaak en fi jne tannines. 
Past goed bij wat lichtere vleesgerechten en vegetarische gerechten.

Diwald – Grüner Veltliner – Oostenrijk – 2018 
Frisse Grüner Veltliner met geuren van groene rijpe appel, pre�  ge zuren, wi� e peper, 
mineralen en een bi� ertje. Heerlijk bij Oosterse gerechten.

Bodegas Langa, Pasion – Grenache – Spanje – 2018 
Diep donkerrode Grenache, met Mediterrane tonen met volop zwart fruit en licht kruidig. 
Uitstekend bij stevige vleesgerechten.

Weingut Keth – Riesling Spätlese Feinherb – Duitsland – 2018
Wat restsuiker maakt deze biologische Riesling precies goed, heerlijk zacht, bloemig en 
een � kje zoet, maar ook mineralig. Heerlijk bij pi�  ge Oosterse gerechten.

Rood
Cabalerro de Mesasrubias Joven – Tempranillo – Spanje – 2018
Een sappige, volle, biologische Tempranillo met smaaktonen van laurier en donker fruit.
Fijne combina� e met rood vlees.

Rosé
Gris de Gris ‘Dune” – Grenache, Carignan – Frankrijk – 2018
Mooie zalmroze rosé, met wi� e perzik en mandarijn in de geur. De smaak is verfi jnd zacht 
en verfrissend. Uitstekend bij salades en bij Oosterse gerechten.

Port
Ruby Reservé Essen� a - Portugal
Dieprode zes jaar gerijpte, biologische port, met zachte afdronk.

€ 19,75

€ 19,75

€ 19,75

€ 19,75

€ 20,00

€ 21,25

€ 22,50

€ 21,25

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

€ 4,00

€ 4,25

€ 4,50

€ 4,25

Probeer ook eens onze 

Gin-Tonic
Hendrick’s gin met

vlierbloesem-tonic van Fevertree

en een smaakvolle garnering

€6,50

Wist je dat ons hele team heeft geholpen met het samenstellen 
van de kaart.



Ontbijt

Dagkaart: de keuken is geopend van 09:00 - 16:30 uur.

Soepen

Broodjes

BliXems ontbijt 
Croissant, 2 sneden toast, yoghurt en granola, kaas, ham, boter, jam en een verrassend eitje

LuXe ontbijt 
Croissant, 2 sneden toast, yoghurt en granola, zalm, parmaham, oude kaas en een verrassend eitje, 
met koffi  e, cappuccino of thee en een glas verse jus. 

Kickstart 
Yoghurt met granola en honing.

Tos�  (keuze uit ham-kaas, ham of kaas) 

Ciaba� a roombrie 
Warm geserveerd met roombrie, Grana Padano, honing, walnoten en verse � jm.

Oerbol gegrilde groenten en feta 
Belegde oerbol met gegrilde courge� e en aubergine, rode paprika, fetakaas en huisgemaakte pesto.

Lekker Naaan egan
Naanbrood met cashew-sesamkaas en komkommer-kimchi.

Flatje vis
Speciaal voor BliXem torenhoog gebakken biologisch bruin broodje met zonnebloempi� en, belegd 
met tonijnsalade, huisgerookte forel, gravad lachs, rode ui, komkommer en een frisse dressing.

Kaiser Karel 
Kaiserbrood met Nijmeegse oude kaas, Hemelse mosterd en huisgemaakte chutney van sjalot en 
rode ui.

Stevenstoren                                                                     
Clubsandwich met Serranoham, zongedroogde tomaat en olijventapenade.

Tuna melt          
Broodje met tonijn en cheddarkaas uit de oven, met srirachasaus.

B&B Bagel and BliXem                      
Bagel met gravad lachs, sla en mierikswortelcrème.

Pi� enbol Parmaham        
Overheerlijke Parmaham met dadelmonchou en meloenbolletjes.

Fat dog
American style hot dog, met pickle en tomatenrelish.

Uitsmijter 
2 boterhammen met daarop drie gebakken eieren met kaas, achterham, of achterham én kaas, 
geserveerd met een kleine salade.

BliXemse lunch 
Geen keuze maken? De BliXemse lunch biedt uitkomst! Huisgemaakte tomatensoep, snee brood 
met Nijmeegse oude kaas, broodje kroket, broodje gravad lachs en een kleine salade. 
Vraag naar de vegetarische mogelijkheden.    

Tomatensoep 
Dagsoep, keuze uit twee soorten 

€ 8,50

€ 11,75

€ 6,75

€ 3,75
€ 6,95

€ 7,25

€ 8,50

€ 7,95

€ 6,24

€ 7,75

€ 7,75

€ 9,25

€ 8,50

€ 8,25

€ 7,75

€ 12,25

€ 3,60
€ 3,60

Thuis zelf Kimchi maken? 

Koop een Rotpot fermentatie 

doe-het-zelf-kit!

Lekkere relish? Neem een potje mee voor thuis!



Salades Al onze salades worden geserveerd met toast en boter

Kinderen Voor de kleine eter

Pasta pollo
Pastasalade met kip, spek,  zontomaatjes, komkommer, pi� enmix en honingmosterddressing.

Griekse salade 
Frisse gemengde salade met tomaat, komkommer, olijven, rode ui, tzaziki en feta. 

Oosterse vissalade
Frisse salade met Oosterse dressing, zoetzure komkommer, garnaaltjes, gerookte zalm, huisgerookte 
forel en taugé.

Carpaccio Bombe
Carpaccio met pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas, en een verrassende presenta� e!

Kinderlunch 
Twee brollies en twee soorten beleg naar keuze, geserveerd met roomboter en een kleine
verrassing. Keuze beleg: ham, kaas, hagelslag, jam, stroop.

Kinderpannenkoek naturel 
Geserveerd met stroop en poedersuiker. 

‘Kannie quichzen’ 
Maak je eigen gezonde quiche als een heuse che� ok!

Hee�  u een allergie? Vraag onze bediening naar de allergenenkaart.
Bij alle gerechten kan het brood vervangen worden door een glutenvrij broodje, 

tegen een meerprijs van € 1,25 

€ 10,75

€ 7,75

€ 9,75

€ 12,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 7,25

WIST JE DAT BLIXEM
SINDS 17 SEPTEMBER

1997 BESTAAT?

WIST JE DAT DE X IN ONZE
NAAM STAAT VOOR

VERBINDING EN ELKAAR
ONTMOETEN?



Voorgerechten 

hoofdgerechten 

Kinderen Voor de kleine eter

Broodvaria� e 
Twee soorten brood geserveerd met aioli, tapenade en olijfolie. 

Tomatensoep 
Dagsoep, keuze uit twee soorten 
Tipi’s ham met meloen 
Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Gravad lachs met toast en boter
Griekse salade met feta en tzatziki 

Gekonfi jte eendenbout
Met bu� erscotch-dragonsaus.

Short ribs
Geserveerd met drie koude sausjes.

Karbonade
Gegra� neerd met rode ui, champignons en kaas.

Bokkenpootje 
Van spinazie, feta, pi�  ge roomkaas en champignoncappuccino.

Schnitzel van Nijmeegse kaas 
Met relish van gepo� e paprika.

Groentetuintje egan
(Lauwwarm) van minigroentes en couscous.

Dancing shrimps
Op zwarte pasta met een saus van geroosterde paprika.

Huisgerookte forel
(Hele vis) met gnocchi en an� boise.

Oosterse zalmfi let
Ingelegd in saunazout, met noodles en wakame.

BliXem Special, zie krijtbord.
BliXem kookt dagvers, hierbij geldt: op is op!

Kinderpannenkoek naturel 
Geserveerd met stroop en poedersuiker.

Kannie quichzen 
Maak je eigen gezonde quiche als een heuse che� ok!

€ 4,25

€ 3,60
€ 3,60
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 6,50

€ 17,75

€ 16,50

€ 14,75

€ 14,75

€ 13,75

€ 13,50

€ 17,75

€ 15,75

€ 16,75

€ 9,75

€ 3,50

€ 7,25

avondkaart: de keuken is geopend van 17:30 - 20:00 uur.

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met passende
bijgerechten en een frisse salade.



WIST JE DAT EEN VAN ONZE MEDEWERKERS

AL VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN WERKZAAM

IS BIJ BLIXEM?

Salades Al onze salades worden geserveerd met toast en boter

Nagerechten

leveranciers

Pasta pollo
Pastasalade met kip, spek,  zontomaatjes, komkommer, pi� enmix en honingmosterddressing.

Griekse salade 
Frisse gemengde salade met tomaat, komkommer, olijven, rode ui, tzaziki en feta. 

Oosterse vissalade
Frisse salade met Oosterse dressing, zoetzure komkommer, garnaaltjes, gerookte zalm,
huisgerookte forel en taugé.

Carpaccio Bombe
Carpaccio met pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas, en een verrassende presenta� e!

Verschillende soorten gebak            vanaf

Tiramisu
Crème brûlée met vanille-ijs
Schepijs            per bol
vraag onze bediening naar de verschillende soorten

€ 10,75

€ 7,75

€ 9,75

€ 12,50

€ 2,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 1,00

Coff yn in Malden levert ons verse en 
ambachtelijk gebrande Fairtrade
koffi  ebonen.

Brood op de plank uit Nijmegen levert 
ons biologische broden en gebak.

Buurtmarkt Breedeweg is een 
buurtsuper in Groesbeek.
De Buurtmarkt levert ons broodjes.

  

Stadsbrouwerij De Hemel is een 
Nijmeegse specialist in het brouwen 
van speciaalbier

Sundara levert ons biologische en
fairtrade wijnen van een hoge en 
constante kwaliteit en uiteraard 
gecer� fi ceerd met een biologisch 
keurmerk

Bloesem Theehuis in Herpen levert 
onze thee en werkt zo veel mogelijk 
met hele theeblaadjes en natuurlijke 
ingrediënten.

 
 
 

De Knollentuin uit Nijmegen is een 
winkel voor mensen die van brood 
houden, en levert ons biologisch brood.

Wijnplein (Sauter) is een Nijmeegse 
wijnhandel en levert ons heerlijke 
wijnen.




