Wij heten u van harte welkom bij de Busjop.
De Busjop is gelegen in het mooie Leudal. In een
prachtig natuurgebied vol beekdalletjes,
afwisselend met bos, weide en landbouw.
De Busjop is een prachtplek om bij te komen van
een fiets- of wandeltocht of gewoon om te genieten
in onze gezellige uitspanning of op ons terras.
Voor u ligt onze menukaart. Het is een afwisselende
kaart met grote en kleine gerechten. Voor lunch,
diner of gewoon wat tussendoor. Kortom, voor elk
moment van e dag een passend gerecht.
De verscheidenheid aan gerechten op onze kaart is
groot. Van een pannenkoek tot speciale ‘Flavours of
the Farm’ gerechten. Voor alle gerechten geldt dat
ze met aandacht en zoveel mogelijk met
ambachtelijke producten gemaakt zijn.
De Busjop biedt daarnaast tal van arregementen
aan. Dit is een prachtige locatie voor bruiloften,
feestjes, vergaderingen, bedrijfsuitjes en zakelijke
lunches. Voor elke gelegenheid is er een passend
arrangement. Informeert u bij onze medewerkers.

Soepen		

Groot € 6,00 / klein € 4,50

Geroosterde Paprika
Busjop soep		

Paprika | Room
Wisselende soep, vraag onze gastheer/-vrouw

Maaltijdsalades
Geitenkaas 		
Beef Teriyaki		
Zalmfilet			

Geitenkaas | Walnoot | Granaatappel | Gegrilde Groenten | Balsamico dressing € 11,50
Biefstuk puntjes | Champignon| Ui | Teriyaki | Rauwkost | Sesam-soja dressing € 12,50
Zacht gegaarde zalm | Kappertjes | Rauwkost | Ui | Sjalot dressing
€ 12,50

“ Leudals genieten “
Hamburger		
Twaalfuurtje		
Varkenshaas saté		
Uitsmijter		
Duo Kroket		

Brioche broodje | Spek | Gebakken ui | Cheddar 				
Dag soep | Achterham | Kaas | kroket| Ei | Brood				
Varkenshaas saté | Pindasaus | boerenbrood | Rauwkost 			
3 scharrel eieren| Spek | Tomaat | Kaas| Boerenbrood 			
Bourgondische kroketten | Boerenbrood | Mosterd		
		

€ 12,€ 10,50
€ 12,€ 10,€ 9,25

Brood Happen
Panini
Pulled pork | Cheddar | Frisse salade | Barbecue saus
€ 8,50
Sandwich Busjop			
Kipfilet | Kaas | Rauwkost | Ei | Mosterd crème | Spek		
€ 10,00
Sandwich Carpaccio		
Dun gesneden rundvlees | Bowland kaas | Truffel crème
€ 11.00
Sandwich Leudal			
Roast porkfilet | Granaatappel | Rauwkost | Peper crème
€ 11,00
Sandwich Zalm			
Zacht gegaarde zalm | Kappertjes | Ui | Citroen crème
€ 11.00
Tosti 				Ham | Kaas | Ketchup					€ 3,50

Flammkuchen
		
Traditioneel			
Kelly Bronze			
Zalm				
Geitenkaas			

Ui | Spek | Emmentaler					
Kalkoen | Prei | Emmentaler | Mosterd crème		
Zacht gegaarde zalm | Ui | Kappertjes | Citroen crème
Geitenkaas | Walnoot | Appel | Honing 			

€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,-

Pannenkoek De Busjop ( Spek, Ui, Paprika, Champignons en Kaas) 				

€ 10,-

Pannenkoeken

Alle pannenkoeken kunnen belegd worden met de volgende ingrediënten:
Appel, Rozijnen, Spek, Kaas, Ui, Paprika en Champignons. Uiteraard ook naturel verkrijgbaar.

Voor de kleine bikkels
Zacht broodje belegd met kaas of ham 							
€ 3,25
Kinderbroodje kroket of frikadel								€ 3,95
Frietjes met keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets 					
€ 5,Kindertosti met ham en kaas
					
€ 3,50
Kinderijsje in vrolijke meeneem beker 							
€ 3,50

Voorgerechten
Carpaccio
Scampi 		
Watermeloen
Steak Tartare

Dun gesneden Rundvlees | Bowland | Knoflook-tomaat | Truffel crème
Dürüm tarwe bolletje | Vadouvan beslag| Scampi’s | Wasabi crème		
Gegrilde watermeloen | Geitenkaas | Walnoot | Mint crème 			
Rundvlees | Sjalot | Augurk | Mosterd | Kappertjes 				

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 10,50

Soepen
Geroosterde Paprika Soep		
Busjop Soep			

Paprika | Room				
		
Wisselende soep, vraag onze gastheer/-vrouw 		

€ 4,50
€ 4,50

Alle voorgerechten en soepen worden geserveerd met boeren brood en Busjop-dip

3 gangen € 27,50
Voorgerecht		

Gegrilde tonijnsteak | Harricots verts | Rode ui | Artisjok | Paprika

Hoofdgerecht

Gemarineerde kipfilet | Pancetta| Gepofte paprika| Courgette

Nagerecht		

Verse ananas | Schuim van witte chocolade | Bastogne roomijs

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met warme groenten, frites & mayonaise. Het menu is
vooraf vastgesteld, er zijn helaas geen wijzigingen mogelijk. Heeft u allergenen, meldt het ons!

Hoofdgerechten
Runderentrecôte 		
Zalmfilet			
Varkens Rib Roast
Risotto 			

Entrecôte | Roseval aardappel | Kruidenboter
			
Zalm filet | Hollandaisesaus| Courgette
Gepekeld Leudal varken | Gepofte kriel | Tomatenchutney 		
Risotto | Gegrilde groenten | Parmezaan | Rucola | Saffraan		

€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 19,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met warme groenten, frites en mayonaise.

“ONZE SPECIALITEIT” SamEn Bourgondisch Dineren (vanaf 2 personen) p.p.

€ 18,00

Samen genieten van alle lekkere producten die De Busjop te bieden heeft!
Halve haan | Lamskoteletten | Noedels met scampi ‘s | Rauwkost salade | Gebakken aardappeltjes | Tzatziki

Hoofdgerechten
Busjop Burger		
Spareribs		
Varkenshaas saté
Haantje			

Leudal varken | Rundvlees | Spek | Gebakken ui | Cheddar
Spareribs | Chilisaus | Knoflooksaus 			
Varkenshaas saté | Pindasaus | Kroepoek |Gebakken uitjes
2 gegrilde halve haantjes | fruitspies 			

€ 15,50
€ 17,50
€ 15,50
€ 17,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade, frites en mayonaise.
Komt u gezellig met een grote groep (vanaf 10 personen) eten? Ons advies; Beperk uw keuze,
dit voorkomt lange wachttijden!

Nagerechten
Reuze Macaron			
Chocolade Dessert
Verrassend Fris			
Koffie Dessert			

Mango| Passievrucht | Cashewnoot | Mangochutney
Chocolade mousse | Vanille ijs | Chocolade schuim
Basilicum ijs | Gemarineerd fruit | Noten kruim 		
Koffie | Likeur naar keuze | Verassing van de keuken		

Koffie en Likeuren
Koffie met likeur, suiker en slagroom € 6,00
(Irish, Frans, Spaans, Italiaans of Leudal)
Amaretto 			
Baileys 				
Cointreau 			
Licor 43 				
Tia Maria 			
Grand Marnier 			

€ 3,25 
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,20

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,00
€ 6,00

K euken verhalen van D e B us j op
Geen gedoe met een menukaart,
gewoon lekker gaan zitten en u laten verwennen door onze chef-kok!
Iedere vrijdag zal onze keuken een aantal verrassende gerechten voor u samenstellen.
Een gezellige avond voor iedereen!
Van smaakvolle en verrassende voorgerechten tot aan ’n half haantje aan toe! Laat U verrassen bij de Busjop!
Vraag onze gastheer of gastvrouw voor meer informatie, of lees onze krijtborden.

