Bommels’ eten . drinken
Beste gast,
Welkom bij Bommels’,
een sfeervol restaurant in het hart van Velp (Gld) (40
personen)
Gevestigd in een historisch pand, anno 1876. Sinds
1916 van de “Vleesch-Houwers” Dijkstra.
Bommels’ herbergt tevens een “Tongewelf” geschikt
voor besloten lunches, diners en vergaderingen. (8-30
personen)
Zowel zakelijk als privé, waarbij hoge kwaliteit, zorg en
vakmanschap voorop staan.
Het streven van Team Bommels is om u een heerlijke
avond te bezorgen!
Graag laten we u genieten van gastvrijheid, kwaliteit en
creativiteit.
Laat het u smaken!
Chef-kok Irene de Deugd
Manager-Kok Jeroen Willemsen
Gastheer & Wijnmeester Cees Dijkstra

Starters
Charcuterie
Dungesneden vleeswaren uit de EU 12,90
Broodplankje
Met roomboter en sauzen 7,90
3 Tijgergarnalen
Krokant gebakken met pittige saus 8,90
Oesters
Met rode wijnazijn en limoen, per stuk 2,90

Voorgerechten
Rundercarpaccio
Met truffel, pijnboompitten & parmezaanse kaas 9,90
Steak tartare
Met serannoham krokant en basilicum 10,90
Schotse gerookte zalm
Met komkommer en limoenmayonaise 10,90
Gerookte eendenborst
Met rode uiencompôte en sojacrème 10,90
Tijgergarnalen
6 Stuks, met pittige saus en oerbrood 12,90
Sashimi
Van tonijn en zalm met lente-ui en wasabimayonaise 12,90
Vegetarisch
Inspiratie van de chef 9,90

Hoofdgerechten
Slagerstrots
Diamanthaas met volle rode-wijn jus 21,90
Vleesproeverij
Lam, varken & rund met diverse sauzen 21,90
Cordon Bleu
‘A la Saltimbocca’; serrano ham, brie & chorizo 19,90
Ribeye
Gerookt op hooi en jus met sjalot 25,90
Coq au vin
Langzaam gegaarde kip in rode wijn 19,90
Kalfssukade
Zacht gegaard, gekonfijte aardappel en truffeljus 23,90
Buikspek
Met gamba’s, couscous en sereh-jus 21,90
Vis
Vangst van de dag - Dagprijs
Vegetarisch
Inspiratie van de chef 19,90

-

Desserts
Tiramisu
Met vanille-ijs 8,90
Chocolademousse
Karamel, gezouten pinda’s en room-ijs 8,90
Citroen Panna cotta
Blauwe bessen en witte chocolade 8,90
Witte chocoladecake
Met ananas en kletskop 8,90
Kaasplankje
5 Verschillende kazen met garnituur en toast 12,90

