


Chaudfontaine blauw € 2,25
Chaudfontaine rood € 2,25

Coca Cola 
€ 2,50

Coca Cola Light 
€ 2,50

Sprite 

€ 2,50
Sinas  Fanta € 2,50
Tonic 
Bi�er Lemon

€ 2,50
€ 2,50

Cassis Fanta € 2,50
Ice Tea € 2,50
Ice Tea Green € 2,50
Rivella € 2,50

Melk € 2,20
Karnemelk € 2,20
Karnejus € 2,75
Koude chocomel 
Fris�

€ 2,50
€ 2,50

Vers sinaasappelsap € 2,85
Vers sinaasappelsap   groot € 4,25 
Smoothie van dagvers fruit € 3,85
Bio appelsap

  
€ 2,50

Bio appel-vlierbessensap € 2,85
Bio appel-aardbeiensap 

 
€ 2,85

Koffi  e (lungo) € 2,40
Espresso € 2,40
Dubbele espresso € 3,60
Cappuccino € 2,50
Koffi  e verkeerd € 2,50

€ 2,75
Irish Coff ee 
La�e macchiato

€ 6,50
Whisky en slagroom

Appelgebak € 3,00
Gesorteerd gebak € 3,50
Slagroom € 0,50

€ 2,70Huisgemaakte carrotcake
Met lemon-creamcheesetopping

Huisgemaakte chocolade-
kardemoncake

€ 2,70

Spanish Coff ee € 6,50
 Licor 43 en slagroom

Warme chocolademelk € 2,60
Slagroom  + € 0,50

Thee € 2,30
€ 2,80

Verse gemberthee 
Verse mun�hee 

€ 2,80

Al onze koffi  es kunnen cafeïnevrij 
en/of to go besteld worden.

Frisdranken

Koude zuiveldranken

Sappen

Warme dranken

Gebak

WIST JE DAT ONS WIFI WACHTWOORD blixem-gasten IS?

WIST JE DAT BLIXEM 

SINDS 17 SEPTEMBER 

1997 BESTAAT?



Bier op fles 
Grolsch pilsener 5% € 2,70  

Grolsch Weizen 5% € 3,50  

Grolsch 0.0% € 2,50  

Grolsch Radler citroen 2.0% € 3,20 

La Chouff e 8% € 4,00

BliXem pale ale 6,5%
Zacht van smaak met tonen van sinaasappel,
mandarijn en een beetje dennen 

€ 4,95

Seizoensbier: Serafijn 5%
Hemels witbier van tarwe- en gerstemout 
met sinaasappel en koriander

€ 5,25

Huiswijnen
€ 3,75 € 12,50 € 18,00

Zachte, biologische Pinot Grigio met tonen van gele
meloen, abrikoos en limoen, en met een duidelijke
zweem van gras, waardoor de wijn mooi in balans is.

Firefly Stellar Organics (Zuid Afrika)

Osteria Pinot Grigio (Italië)

€ 3,75 € 12,50 € 18,00

€ 3,75 € 12,50 € 18,00

Fairtrade, biologische en veganis�sche Shiraz met een
volle smaak van fruit, aangename tannines en tonen
van laurier, drop, jeneverbes, kruidnagel en gedroogd fruit.

Moselland (Duitsland)

Osteria Rosato (Italië)

Biologische lichtzoete Riesling, fris en zacht met
tonen van tropisch fruit.

Biologische en veganis�sche rosé van 100% Montepulciano
en opvallend mooi in balans met frisse tonen van citrus
grapfruit, groene appel, maar ook van perzik en honingmeloen.

Port Ruby Reservé Essen�a (Portugal)

Emiliana O Chardonnay (Chili)

Dieprode 6 jaar gerijpte, biologische port,
met zachte afdronk.

€ 3,20 € 9,50   € 16,00

€ 4,

 

Seizoenswijnen
€ 3,75 € 12,50 € 18,00

Een biologische en veganis�sche, frisse Chardonnay
met citrusach�ge smaken.

Rioja Noemes Joven (Spanje) € 3,75 € 12,50 € 18,00
Een biologische en veganis�sche Rioja van de druiven
Tempranillo, Garnacha en Carinena.
Deze Rioja hee� rijpe smaaktonen van bramen, laurier,
rijpe kersen en is mooi in balans.

WIST JE DAT DE X IN ONZE NAAM STAAT VOOR VERBINDING EN ELKAAR 
ONTMOETEN?

Probeer ook eens onze 
Gin-Tonic

Hendrick’s gin met vlierbloesem-tonic van Fevertreeen een smaakvolle garnering
€6,50



€   3,50Voor de kleine eter
Kinderlunch met een brollie en twee soorten beleg naar keuze. 
Geserveerd met roomboter en een kleine verrassing. 
Keuze beleg: ham, kaas, hagelslag, jam, stroop. 

€   3,60Tos�
Keuze uit ham-kaas, ham of kaas. 

€   6,95Ciaba�a roombrie
Geserveerd uit de oven met roombrie, Grana Padano, honing, walnoten en verse �jm.

€   6,95Oerbol met gegrilde groenten en geitenkaas
Belegde oerbol met gegrilde courge�e, aubergine en rode paprika,
stukjes zachte geitenkaas en huisgemaakte BliXemse pesto.

€   7,75Uitsmijter
Twee boterhammen met daarop drie gebakken eieren met kaas, achterham, 
of achterham én kaas, geserveerd met een kleine salade.

€   9,25Salade met geitenkaas uit de oven
Frisse gemengde salade met aangemaakte en warme geitenkaas omwikkeld
met parmaham of geroosterde courge�e. Geserveerd met toast en boter.

€   7,75Flatje vis
Speciaal voor BliXem torenhoog gebakken biologisch bruin broodje met
zonnebloempi�en. Belegd met gerookte zalm, gerookte makreel, garnaaltjes,
rode ui, komkommer en een frisse dressing.

€   8,50Brioche met gerookte zalm
Briochebrood met gerookte zalm en huisgemaakte bieslookeiersalade
en komkommerslierten.

€   6,60BliXems ontbijt
Croissant, twee sneden toast, fruit, kaas, ham, boter, jam en een roereitje. 

€ 10,25Luxe ontbijt
Croissant, twee sneden toast, fruit, parmaham, zalm, salade, boter, 
jam en een gepocheerd eitje. Met koffie, cappuccino of thee en een glas verse jus.

€   3,60Soepen
Tomatensoep
Dagsoep, keuze uit twee soorten

Lunchkaart lunchkeuken is geopend van 09.00 tot 16.30

Broodjes

€   9,75Oosterse salade 
Frisse salade met Oosters gemarineerde kippendijenfilet, scampi, 
wokgroenten en gemengde slasoorten met atjar.

WIST JE DAT EEN VAN ONZE MEDEWERKERS

AL VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN WERKZAAM 

IS BIJ BLIXEM?



€   8,50Pi�enbol parmaham
Overheerlijke Parmaham met pesto, Grana Padano, zongedroogde tomaatjes
en pijnboompi�en.

Heeft 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

€   6,50Maisbol Caprese
De bekende Italiaanse klassieker met pesto, tomaat, mozzarella en pijnboompitjes.

€   7,75Donker broodje casselerrib
Broodje met ambachtelijke casselerrib, sla en farmersalade.

€ 12,25BliXemse lunch
Geen keuze maken? De BliXemse lunch biedt uitkomst! Heerlijke huisgemaakte
tomatensoep, drie kleine broodjes. Vlees, vis, vegetarisch en een kleine salade.
Vraag naar de vegetarische mogelijkheden.    

€   8,50Pistolet Chaise aux champignons
Pistolet met champignons, kastanjechampignons en balsamico,
gegra�neerd met Dana bleu.

€   8,50Boerenbroodje rosbief 
Boerenbruinbrood  met rosbief, kappertjes, ei, Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise.

€   8,50Broodje garnalencocktail
Broodje met rivierkree�staartjes, garnalen in cocktailsaus en komkommerslierten.

€   4,25Broodvaria�e
Twee soorten brood geserveerd met aioli, tapenade en olijfolie.

€   2,75Por�e Griekse olijven

€   5,25Nachos
Met crème fraîche, guacamole, hot salsa en kaas.

€   7,75Borrelplank Mediterraan
Olijven, notenmix, parmaham en brood met olijfolie.

€ 13,95Borrelplank Oosters
Yakitori-kipspiesjes, mini-bapao, mini-loempia’s, Oosterse notenmix en samosa.

€   3,25Gezouten notenmix

BliXemse borrel 

WIST JE DAT RICK DIT BROODJE HEEFT VERZONNEN?



€ 15,75Antwerps stoofpotje
Met Vlaamse friet en mayonaise.

€ 14,50Italiaanse BliXem burger
Van 100% rundvlees, met mozzarella en pestomayo.

€ 14,95Oosters gemarineerde kippendij in tempura
Met noedels, Oosterse groente en teriyaki.

€ 16,50Sardientjes met gamba’s
Met een pi�ge tomatensalsa. 

€ 15,50Op de huid gebakken heekfilet
Met gebrande mosterd-piccalillysaus. 

€ weekprijsCatch of the week
Zie krijtbord.

€ 12,75Huisgemaakte fetaloempia’s
Met basilicum, geserveerd op een rijk gevulde couscoussalade.

€ 13,50Paddenstoelen-bladerdeegtaartje
Met gemengde paddenstoelen, geitenkaas en honing-rodepepersaus.

€ 14,75In zwarte thee gepocheerde peer
met pecorinokaas, gekarameliseerde noten en balsamicocrème.

€   9,75BliXemspecial
Zie krijtbord. BliXem kookt dagvers, hierbij geldt op=op!

Heeft 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

€   9,75Oosterse salade
Frisse salade met Oosters gemarineerde kippendijenfilet, scampi,
wokgroenten en gemengde slasoorten met atjar.

€   9,25Salade met geitenkaas uit de oven
Frisse gemengde salade met warme aangemaakte geitenkaas omwikkeld
met parmaham of geroosterde courge�e. Geserveerd met toast en boter.

€   6,75Garnalencocktail
Garnalencocktail met komkommerslierten.

€   4,25Broodvaria�e
Twee soorten brood geserveerd met aioli, tapenade en olijfolie.

€   3,60Tomatensoep
€   3,60Dagsoep

Keuze uit twee soorten.

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Avondkaart avondkeuken is geopend van 17.30 tot 20.00

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een aardappelgerecht,
seizoensgroenten en een frisse salade. 



€   2,75Huisgemaakte carrotcake
Met lemon-creamcheesetopping

€   2,75Huisgemaakte chocolade-kardemoncake

€   3,25Appelgebak

€   3,75Gesorteerd gebak
€   3,75Toetje van de dag

vegetarisch gerecht of de mogelijkheid
om dit gerecht vegetarisch te bestellen.

Nagerecht

WIST JE DAT ER BIJNA 100 MENSEN 
BIJ BLIXEM WERKEN?

 
 
 

Coff yn in Malden levert ons
verse en ambachtelijk gebran-
de Fairtrade  koffi  ebonen.

Coff yn biedt net als BliXem werkervarings-
plekken voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. 

 
 
 

Bloesem Theehuis in Herpen
levert onze thee en werkt
zo veel mogelijk met hele thee-

blaadjes en natuurlijke ingrediënten. Daarnaast 
biedt Bloesem ook werkplekken voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

 
 

De Knollentuin uit Nijmegen
is een winkel voor mensen die 

van brood houden, en levert ons biologisch 
brood. 

 
 
 

Schulp uit Breukelen levert
ons biologische vruchtensappen
vol gezond fruit, voornamelijk

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

plek voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. 

 

 
 
 

 
 eenBuurtmarkt Breedeweg is

buurtsuper in Groesbeek. De 
Buurtmarkt levert ons broodjes en taarten,
en biedt een werkervaringsplek voor  mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Leveranciers Met zorg gekozen

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

           Sundara levert ons biologische en fair 
trade wijnen van een hoge en constante kwaliteit en 
uiteraard gecer�ficeerd met een biologisch keurmerk




