
Tosti  (keuze uit ham-kaas, ham of kaas) 

Ciabatta roombrie 
Warm geserveerd met roombrie, Grana Padano, honing, walnoten en verse tijm.

Oerbol gegrilde groenten en geitenkaas 
Belegde oerbol met gegrilde courgette en aubergine, rode paprika, geitenkaas en huisgemaakte pesto.

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

Flatje vis
Speciaal voor BliXem torenhoog gebakken biologisch bruin broodje met zonnebloempitten, 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.

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

Pittenbol 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, geser-
veerd 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.    

Thuis zelf Kimchi maken? 

Koop een Rotpot fermentatie 

doe-het-zelf-kit!

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 koffie, cappuccino of thee en een glas verse jus.  

Kickstart 
Yoghurt met granola en honing.

Tomatensoep 
Dagsoep, keuze uit twee soorten 

€ 8,50

€ 11,75

€ 6,75

€ 3,75
€ 6,95

€ 7,95

€ 8,50

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 8,50

€ 8,25

€ 7,75

€ 12,25

€ 3,60
€ 3,60

Lekkere relish? Neem een potje mee voor thuis!

Salades Al onze salades worden geserveerd met toast en boter (ook in de avond te bestellen)

Geitenkaassalade 
Groene  salade met geitenkaas, zongedroogde tomaten, noten en balsamico dressing.

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

Carpaccio Bombe
Carpaccio met pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas, en een verrassende presentatie!

€ 9,75

€ 10,75

€ 12,50



Voorgerechten 

hoofdgerechten 

Broodvariatie 
Twee soorten brood geserveerd met aioli, tapenade en olijfolie. 

Tomatensoep 
Dagsoep, keuze uit twee soorten 
Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Gravad lachs met toast en boter

Gekonfijte eendenbout
Met butterscotch-dragonsaus.

Karbonade
Gegratineerd met rode ui, champignons en kaas.

Groentetuintje egan
(Lauwwarm) van minigroentes en couscous.

Schnitzel van Nijmeegse kaas 
Met relish van gepofte paprika.

Huisgerookte forel
(Hele vis) met gnocchi en antiboise.

Oosterse zalmfilet
Ingelegd in saunazout, met noodles en wakame.

€ 4,25

€ 3,60
€ 3,60
€ 8,50
€ 9,00

€ 17,75

€ 14,75

€ 13,50

€ 13,75

€ 15,75

€ 16,75

avondkaart: de keuken is geopend vanaf 17:30

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

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 

Kinderen Voor de kleine eter (ook in de avond te bestellen)

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.

€ 3,50

€ 3,50

€ 7,25

Nagerechten
Verschillende soorten gebak            vanaf

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

€ 2,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 1,00


