Appetizers

Steenovenbrood

6

Geitenkaas

met traditionele pittige kruidenroomkaas | roomboter

Walnoten | honing | spek +1.5

Butcher’s plate (min. 2p)

Tosti focaccia vega

pp 13

Runder carpaccio

12

Truffel mayo | grana padano |
doorgebakken spekjes | rucola

Zalm carpaccio

12

Honing mosterd dressing | citroen | rode ui

Scampi van de chef

17

Body peeled tiger gamba’s in vissaus (buzara wijze) |
basilicum

Krokant gepaneerde aubergine

11

Yoghurt dressing | walnoten

7

Pittenmix | steenovenbrood

dagprijs

21.5

Diverse soorten gegrild vlees | gegrilde seizoensgroenten | roseval uit de oven

Tagliatelle Goulash

19.5
13.5

Traditionele balkan bonenschotel | steenovenbrood |
huisgemaakte grillworst +4.5

Groentenstoof

13.5

Traditionele balkan groenten stoofpot | steenovenbrood |
roseval uit de oven | gegrilde kippendijen +4.5

Gebraden Speenvarken

17.5

Gegrilde seizoensgroenten | roseval uit de oven |
ajvar | steenovenbrood

Vegan Burger

11

Roasted Pork

9.5

Cevapcici

15

Gegrilde Worst

9.5

Dubbele Vegetarische slager burger | ajvar | gegrilde
courgette | op een vegan brioche van Jordy’s

Eiergerechten 3 eieren op Jordy’s brood (tot 16h)
Boeren Uitsmijter - spek +1,5

dagprijs

Gebraden kalfsvlees

22.5

Gegrilde seizoensgroenten | roomsaus | roseval uit de
oven | steenovenbrood

Wienerschnitzel (varkenshaas)

19.5

Handgesneden aardappelschijfjes | tartaarsaus

14.5
14.5

Walnoten | honing | spek +1.5

12.5

½ kg Gebraden Speenvarken

19.5

Handgesneden aardappel schijfjes met
een flinke lepel goulash | cocktailsaus

Steenovenbroodje | ajvar

Extra’s

Sopska salade

8

Balkan spitskool salade

6

Gegrilde paprika in knoflookolie

5

Roseval aardappels uit de oven

5

Handgesneden aardappelschijfjes

Jordy’s brood | mosterd

= vegan

4.5

Affogato

7.5

Brownie

9.5

Walnoot honing taart

9.5

Dame blanche

9.5

vanille roomijs | dubbele shot espresso
vanille roomijs
vanille roomijs

9.5

9.5

Balkan Goulash

Sweets & Desserts

Honing mosterd dressing | feta kaas +2

8

Snacks

Tomaat | komkommer | ui | paprika | feta kaas

Krieltjes in boter | knoflookolie | citroen

Kalfskroketten (2 st.)

13

Met stukjes kaas en spek | ajvar

Champignons | courgette | ui | paprika | kaas

Bonenschotel

Sandwiches (tot 16h)

Balkan Deli Burger

Uitsmijter - spek +1,5 | kaas +1

6 uur gegaarde runder goulash | tijm

Geitenkaas

11

Huisgemaakte 100 % rundvleesburger | augurk |
rode ui | ketchup & cocktailsaus | spek +1,5

Gerookt varkensvlees | mosterd

Proeverij Balkan Deli

Gegrilde Kip

Rundvlees Burger

Tien gekruide gehaktrolletjes | uitjes | ajvar

Specials

Maaltijdsalades

Steenovenbroodjes

Mals gebraden speenvarken | ajvar

Tomatensoep

Vangst van de dag

9.5

Pesto | zongedroogde tomaten |
mozzarella | basilicum | gedroogde ham +2

Charcuterieplank | olijven | kaas |
pittige kruidenroomkaas

Soep van de dag

11

vanille roomijs | warme chocoladesaus

= vega

= vis

Bitter bij de borrel
Bitterballen 8 stuks

8.5

Bittergarnituur 16 stuks

13

Steenovenbrood

6

met traditionele pittige kruidenroomkaas | roomboter

Butcher’s plate (min. 2p)

pp 13

Charcuterieplank | olijven | kaas |
pittige kruidenroomkaas

Balkan Deli borrel

14.5

12 stuks huisgemaakte grillhapjes | steenovenbrood

Bieren van de tap

Sterke dranken

Hertog Jan (5.1%)
Leffe blond (6.6%)
Leffe bruin (6.5%)
Wisseltap

3.1/5.5
5
5
v.a. 4.5

Bieren op fles
Corona extra (4.5%)
La Chouffe blond (8%)
Duvel 666 (6.6%)
Vedett Extra Ordinary IPA (6%)
Hoegaarden Radler (2%)
Hoegaarden Wit (4.9%)
Liefmans Fruitesse

5
5
5
5
4
4
4

Balkan bieren
Niksicko (5%)
Jelen (4.6%)
Ozujsko (5%)

4.5
4.5
4.5

Rotterdamse bieren van de Pelgrim
brouwerij
Stoombier (5%)
Wijzen (5.2%)

Pampero Blanco
Pampero Especial

5
6

Monkey Shoulder Blended Malt
Chivas 12 Blended
Jack Daniels
Glenfiddich 12Y Single Malt

5
8.5
6.5
8.5

Bols Vodka
Ketel One Vodka
Grey Goose

5
5.5
7

Hennesy V.S.
Remy Martin V.S.O.P.

6
6.5

Amaretto / L'aperitivo / Espresso
Sambuca / Baileys / Licor 43
Limoncello / Jager meister / Cointreau

4

Balkan likeuren
4.5
5

Kruškovac / Šljivovic / Orahovac
Pelinkovac / Loza / Višnja

4.5

Gin tonics

Bieren alcoholvrij
Hertog jan 0.0
Hoegaarden Radler 0.0
Leffe blond 0.0

3.5
3.5
4

Frisdranken
Diverse frisdranken

v.a. 2.8

Fruitsappen

Balkan Deli Gin | rosemary
Tanqueray London Dry | lime & lemon
Bobby’s Gin | orange & clove
Hendricks | cucumber
Hendricks Rose Gin | forest fruit

Mix dranken & Cocktails

Appel / Bosbes / Aardbei / Kers
Verse geperste jus

3.5
4.5

Warme dranken
v.a. 2.8

Diverse soorten thee / Verse munt / Gember sinaasappel

Koffie

v.a. 2.8

Espresso / Long black / Cappucino / Flat white /
Cortado / Latte / Iced Latte / Hot Chocolate /
Irish / Balkan / Italian / French
v.a. 6.5

Witte wijn

Sauvignon blanc / Chardonnay /
Pinot grigio / Balkan huiswijn / Prosecco

Rode wijn

v.a. 5

9.5
9.5

Moscow Mule

11

Mimosa

11

Mojito

11

Espresso martini

11

Pornstar Martini

12

Negroni

12

Jus d'orange | prosecco
Rum | lime | fresh mint

Ketel one vodka | passievrucht

v.a. 5

9.5

11

Gold Rum | ginger beer

Ketel one vodka | Kahlúa | espresso

Wijnen

9.5

Dark & Stormy

Ketel one vodka | ginger beer

Thee

9.5

Gin | campari | martini rosso

Merlot / Cabernet sauvignon /
Carménère / Balkan huiswijn / Rosé
- Vraag naar onze wijnkaart voor volledig assortiment -

Wijnkaart

Rode wijnen
Balkan wijn - (Vranac, Plantaže, Montenegro)

6 / 26.5

Merlot - (Pays d'Oc, Frankrijk)

5 / 24.5

Cabernet sauvignon - (Central Valley, Chili)

5 / 24.5

Een ecologisch geproduceerde wijn met een krachtige en volle smaak.

Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd en vol van smaak. In de neus domineren aroma's
van cassis, frambozen, vanille en kruiden. De smaak is volfruitig, met rokerige pittige tonen.
Een romige, ronde wijn met uitgesproken aroma's van cassis en donker fruit. Toegankelijk in de smaak met
veel fruit en een kruidige, soepele afdronk.

Merlot - (Plantaže, Montenegro)

24.5

Baroja - (Rioja, Spanje)

26.5

José Maria da Fonseca Periquita Reserva - (Península de Setúbal, Portugal)

32.5

Een stevige Merlot met een lichte houtlagering. Goede structuur, een zijdezachte smaak en een heerlijke
afdronk.
Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Volrijpe bramen en zwarte en rode bessen, aangevuld met
kruidige tonen en een vleugje vanille. Een intense wijn met een mooie structuur.
Een krachtige rode wijn van Portugese druivenrassen. De wijn rijpt 8 maanden op eikenhout. Tonen van
zwarte bessen, aardbeien, pruimen, vanille en een fijne kruidigheid. Lange, fluweelzachte afdronk.

Witte wijnen
Balkan wijn - (Graševina, Kroatie)

6 / 26.5

Sauvignon blanc - (Côtes de Gascogne, Frankrijk)

5 / 24.5

Chardonnay - (Maipo Valley, Chili)

5 / 24.5

Pinot grigio - (Veneto, Italië)

5 / 24.5

Buitengewone frisse wijn met een fruitig en bloemige smaak.

Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma's. Expressief in de geur met veel fruit zoals
kruisbes, ananas, lychee. Soepel in smaak, rijp fruit verpakt in sappige zuren.

Fris en evenwichtig van karakter, vol verse ananas, mandarijn en groene appel. De afdronk is lang,
rond en vol, met een vleugje vanille.

Levendige en verfrissende wijn. Lichtgeel in het glas met verfrissende geur van citrus, peer en bloesem.
Fris, rond en evenwichtig in de smaak met tonen van peer, citrus en druiven.

Verdejo - (Rueda, Spanje)

25.5

Coviar Albariño - (Rías Baixas, Spanje)

25.5

Aromatische, frisse wijn, gemaakt van één van de meest populaire witte druivenrassen uit Spanje: de
Verdejo. Hij is vol van smaak, met intense aroma’s van peer, perzik en sappig citrusfruit.

Stro-gele kleur met heldere groene schakeringen. Intense neus van witte bloemen, ananas peer en citrus.
Sappig en fruitig met tonen van groene appel en bloemen. De afdronk is fris met opwekkende zuren.

Rose Wijnen
La Campagne Rosé - (Pays d'Oc, Frankrijk)

5 / 24.5

Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma's van kleine besjes, bosaardbeien en frambozen.
Rijping op de fles maakt hem zacht en rond en geeft hem meer complexiteit.

Prosecco
Lisetto Prosecco Spumante

7.0 - 0.2L / 27.5 - 0.75L

In Veneto wordt van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende wijnen gemaakt. Deze
Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een aangename mousse.

Champagne
Moët & Chandon Brut Impérial

90

Moët & Chandon Nectar Impérial

95

Moët & Chandon Rosé

95

Gemaakt van Chardonnay, Pinot noir en Pinot meunier druiven, lekker bij vis of als borrel
Gemaakt van Chardonnay, Pinot noir en Pinot meunier druiven. Een halfzoete champagne met een
lichtzoete smaak die wordt omschreven als een exotische en rijke wijn.

Deze champagne is door zijn fruitige expressie en volle, soepele structuur zowel een verleidelijk aperitief
als een perfecte begeleider van onze gerechten.

Vraag ook naar onze Balkan wijnen uit het delicatessen rek,
deze worden ook geschonken in de zaak.

