BABYLON ONTBIJT DELUXE

17,5 p.p.

Tussen 07:00 en 10:00 uur
Diverse broodsoorten | croissant | koffiebroodje | diverse soorten beleg zoet & hartig | komkommer
tomaat | eitje naar keuze | gebakken spek | yoghurt | granola | vers fruit | verse jus d’orange | koffie & thee

ZOET
5

HAZELNOOT SCHUIMGEBAK

5

CHEESECAKE, LIMOENIJS 	
GEBAK VAN HET MOMENT
SLAGROOMTRUFFEL
FROZEN CAPPUCCINO
DAME BLANCHE 	
SORBETIJS VERS FRUIT 	

Tot 17:00 uur

SOEP

BOEREN APPELTAART 	
met slagroom

TOMATENSOEP

6,5

SOEP VAN HET MOMENT

7,5

pestoroom

7,5
5
1,5
5
7,5
7,5

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER NATUREL
ham | kaas | spek | champignons
rosbief

7,5
per item +1
+2

UITSMIJTER CARPACCIO

Parmezaanse kaas | basilicumpesto
rucola | pijnboompitten

BROOD

UITSMIJTER GEROOKTE ZALM

Keuze uit Molenaars wit of Boerenlandbrood
groene asperges | tzatziki | cashewnoten

PROSCIUTTO DI PARMA FERRARI

truffelmayonaise | olijven | hennepzaad

ROSBIEF

ei | rode ui | tomaat | komkommer
mayonaise

CARPACCIO

Parmezaanse kaas | basilicumpesto
pijnboompitten

9,5
10
8,5

FILET AMERICAIN

8,5

VERSE TONIJN

12,5

ei | rode ui | tomaat | komkommer
mayonaise
wakame | gember | Kikkoman

GEROOKTE ZALM

avocado-crème | rode ui | kappertjes

OMELET NATUREL
ham | kaas | spek | champignons per item
boerenmix

11

17

GEITENKAAS SALADE

15

Egmondse geitenkaas | appel
pestodressing | portstroop
geitenkaas kroketjes | walnoten

BROODJE BABYLON

9,5

hummus | diverse groenten | walnoten
croutons | balsamico | olijfolie

stokbrood | sla | ham | tomaat | rode ui
kruiden | gegratineerd met kaas

KIPLEKKER

zacht gegaarde kip | zoetzure saus | spek
tomaat | rode ui | rucola

WARME BEENHAM

spek | rode ui | rucola | mosterdmayonaise
| Langedijker zuurkool

AVOCADO GEGRATINEERD

hummus | diverse groenten | rucola
gegratineerd met kaas

Keuze uit onze dagelijkse verse vis
gepresenteerd in de coolspot

DRY AGED VLEESSPECIALITEIT dagprijs

seizoensgarnituur | salade | friet
mayonaise

Een perfecte steak heeft niets anders
nodig dan tijd en de juiste omstandigheden.
Dry aging, oftewel ‘droge rijping’ is een
traditionele methode om rundvlees
smaakintensief te laten rijpen.

LONGHAAS PALMESTEYN
BOEUF BLONDE

portsaus | seizoensgarnituur | salade
friet | mayonaise
Een uniek stuk mals rundvlees uit de Betuwe.
Door rust, ruimte, gezond en gevarieerd
voer is het vlees van Palmesteyn Boeuf
Blonde bijzonder smaakvol, mooi van kleur en
structuur en bovendien gezond en mals. Dit
vlees staat garant voor een stukje kwaliteit en
puurheid.

BEEFBURGER

17,5

SATÉ VAN VARKENSHAAS

17,5

WARM BITTERGARNITUUR

10

PROEVERIJ DU CHEF

22

cajun-mayonaise | bacon | ei | tomaat
komkommer | augurk | friet | mayonaise
12,5

24

piel de sapo meloen | zoetzure groenten
cassave chips | salade | friet | mayonaise

BORRELHAP
9

2 stuks | mosterd

Boerenlandbrood | honing | rucola
balsamico | walnoot | vijgenchutney

VEGA SALADE

dagprijs

10

KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR 9
GEITENKAAS UIT DE OVEN

15

SALADE VAN DE ZEE

8,5

ei | little gem | cornichons | rode ui
mayonaise

7,5
+1
+2

15

TONIJNSALADE

12,5

12,5

CAESAR SALADE

gegrilde kip | Parmezaanse kaas | bacon
croutons

gerookte zalm | sashimi van tonijn
Hollandse garnalen

LICHT GEROOKTE MAKREEL

seizoensgarnituur | salade | friet
mayonaise

15

CARPACCIO SALADE

12,5

12,5

LAMSHAM

pesto | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | rucola

BURRATA

rozemarijntoast | harissa tapenade
pesto | sinaasappel | 12-jarige balsamico
van Giuseppe Giusti
Hollandse garnalen | komijntoast
Borettana uitje | limoenmayonaise

SALADES
groene asperges | tzatziki | cashewnoten

11

BABYLON LUNCH
SPECIALS

CATCH OF THE DAY

crème fraîche | rode ui | kappertjes

Tussen 10:00 en 17:00 uur

LAMSHAM

DAGKAART

10

BABYLON BITES
p.p. 3,5
Nocellara olijven | venkelsalami | harissa
tapenade | schaapherders brood

mosterd | chilisaus | 10 st.

OESTER FINE DE CLAIRE
NORMANDIË nr. 3

10 luxe belegde crostini’s met een soepje
v.a. 2 personen

Mignonette vinaigrette

HUISGEMARINEERDE OLIJVEN
10

KOUD BITTERGARNITUUR

prosciutto di Parma Ferrari | lamsham
venkelsalami | kaas | olijven

p.st. 3,9

BITTERBALLEN VAN DE BOURGONDIËR 7

3,5
12,5

mosterd | 6 st.

NACHO’S

jalapeños | guacamole | tomatensalsa
kaas | rode ui

Heeft u een allergie? Meld het ons, dan verzorgt onze keuken een passend alternatief.

8,5

