De Blauwe Engel

Courant
ontbijt - lunch - diner - drank

Het menu

lunch - 10.00 - 16.00 uur

BETER BELEGDE BROODJES
Rustieq Desem brood, wit of bruin
10.00 - 16.00 uur

Over ons
Eetcafé de Blauwe Engel is een café, centraal
gelegen in het centrum van Hengelo, dat
zich bij uitstek goed leent voor een snel en
goed verzorgde lunch of een kwalitatief uitstekend diner.
Met 10 bieren aan de tap, en maar liefst een keuze uit 33 met zorg
geselecteerde speciaal bieren op de fles, ook een plek om te genieten van een goed glas bier.
Zoekt u een leuke activiteit voor een bedrijfsuitje, vrijgezellenavond
of vriendenweekend, dan is een door ons georganiseerde bierproeverij een leuk idee. Een bierproeverij is uiteraard ook geschikt voor
de niet geoefende bierdrinker. Tijdens een bierproeverij kunt u bij
ons 4 tot 10 bieren proeven in kleine proefglazen. Aantal personen
maximaal 20. Optioneel verzorgen wij een passende bierhap bij deze
proeverij. Verdere informatie vind u eveneens op onze website.
Ook de wijnliefhebber komt aan zijn trekken, met maar liefst 11
verschillende wijnen. Deze wijnen worden exclusief voor De Blauwe
Engel geïmporteerd uit vooral Italië. Deze ruime sortering in wijn
kunt u per fles maar ook per glas bestellen.
Een andere leuke activiteit is een wijnproeverij. Verdere informatie over de wijnproeverij vind u net zoals over de bierproeverij op
onze website.
In de menukaart vindt u een uitgebreide keus aan vers bereide
voor- en hoofdgerechten; zoals varkenshaas, tournedos, schnitzel,
saté, zalm, mosselen, of gamba’s. Eveneens is er een grote keuze
uit verschillende vegetarische gerechten. Nieuw op onze kaart is
de “Proeverij”, een combinatie van voorgerechten, lekker, gevarieerd, en dus een aanrader.
Elke dag verzorgen wij een wisselende daghap voor € 10,00 en een
lunchtip voor € 6,00. Voor € 6,50 kunt u al bij ons genieten van een
royaal ontbijt, dit is inclusief koffie of thee.
High Tea, High Wine of High Beer, wij verzorgen het graag voor
u, verdere informatie vind u in deze courant.
Eetcafé De Blauwe Engel bezit een terras met maar liefst 100 zitplaatsen, waar men ook in de winter beschut en verwarmd kan
plaatsnemen. Eveneens verhuren wij ons café vanaf 21:00 uur
voor bruiloft, verjaardagsfeest, of jubileum. Vanaf 40 personen.
Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.
Wij verwelkomen u graag als gast bij Eetcafe De Blauwe Engel.

Feestje?

Wij verhuren ons café ook voor bruiloft, verjaardag of
jubileum. Beschikbaar vanaf 21.00 uur. Vanaf 40 personen.

Ham, kaas, rauwkost, tomaat en gekookt ei / 6,50
Brie, tomaat, rauwkost, gekookt ei en ananas / 7,00
Ham, kaas, seleriesalade, rauwkost,
tomaat, komkommer en gekookt ei / 7,50
Filet americain, uitjes, kappertjes en een gekookt ei / 7,50
Gerookte zalm, ijsbergsla, rauwkost, tomaat en dillesaus / 7,50
Tonijn, tomaat, rauwkost, mozzarella en balsamicodressing / 7,50

Belegde broodjes
Rustieq Desem brood, wit of bruin
10.00 - 16.00 uur

Ham / 4,00	Kaas / 4,00
Brie / 5,00
Kroket / 4,50
Gerookte Zalm / 6,00

Ham, Kaas / 4,00
Fricandeau / 4,50		
Tonijnsalade / 6,00

WARM belegde BROODJES
Rustieq Desem brood, wit of bruin
10.00 - 16.00 uur

Ham, kaas, ananas en gegratineerd met brie / 7,00
Warm vlees met pindasaus / 7,00
Gyros met tzatziki / 7,00
Warm vlees met champignons, ui en pindasaus / 8,00
Huisgemaakte gehaktbal met pindasaus / 8,00
Warme ambachtelijke Twentse Beenham
met honingmosterdsaus / 8,00
Pulled Pork met BBQ-saus / 8,00

tosti’s

wit of meergranen ambachtelijk brood
10.00 - 16.00 uur
Kaas / 3,00
Ham, kaas / 3,50
Ham, kaas, ananas / 4,00
Kaas, tomaat, mozzarella en bieslookroomkaas / 4,50
Ham, kaas, ananas, overbakken met champignons / 5,00
Gerookte zalm, kaas, ui en dillesaus / 5,00
Tonijn, kaas, tomaat en ui / 5,00
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Engelen Ontbijt
Keuze uit drie
menu’s
012.00 uur
10.00 tot
h

Elke dag vers voor u bereid

maandag t/m woensdag
16.00 tot 18.30 uur
h
donderdag t/m zondag
16.00 tot 18.00 uur

6,50

Pannenkoeken
10.00 - 16.00 uur

Naturel / 6,00	Kaas / 6,00
Spek / 7,00
Appel en kaneel / 7,00
Appel en ananas / 7,00
Ham en kaas / 7,50
Spek en kaas / 7,50
Ham, kaas en ananas / 8,00
Spek, ham en kaas / 8,00

Historie Brouwerij De Halve Maan
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Engelen Ontbijt
p.p.

1

Rustieq Desem brood,
wit of bruin
Ham en jong belegen kaas
Gerookte zalm
Roer-eitje
Boter
Koffie/thee/melk*

€ 6,50 p.p.

2

Onder het genot van een kop koffie, thee of melk, en de ochtendkrant of één van onze tijdschriften van onze leestafel, begint u rustig aan uw dag.
De kosten voor dit door ons met zorg samengesteld ontbijt bedragen slechts € 6,50 p.p. Ideaal voor groepen of gasten op bezoek in
Hengelo. Wilt u reserveren of gebruik maken en/of heeft u speciale
wensen, u kunt ons bereiken via onze website of u kunt bellen met
tel. 074 2501440.

Rustieq Desem brood,
wit of bruin
Brie en jong belegen kaas
Verse salade met mozzarella
Roer-eitje
Boter
Koffie/thee/melk*
*Keuze uit

€ 6,50 p.p.

3

Rustieq Desem brood,
wit of bruin
Ham en jong belegen kaas
Filet Americain
Roer-eitje
Boter
Koffie/thee/melk*
*Keuze uit

6,-

Uitsmijter ham / 7,00
Uitsmijter kaas / 7,00
Uitsmijter ham, kaas / 7,00
Uitsmijter fricandeau / 8,00
Uitsmijter ham, kaas, frikandeau / 8,00
Uitsmijter gerookte zalm / 9,00
Uitsmijter gerookte zalm en jonge kaas / 9,50
Omelet ham / 7,00
Omelet kaas / 7,00
Omelet ham, kaas / 7,00
Omelet met verse champignons / 9,00
Boerenomelet met champignons, ui, paprika en bacon / 10,00

Verse sinaasappelsap / 3,50
Yoghurt met verse sinaasappelsap / 3,50
Zomerdrankje, cassis met gemengd vers fruit / 4,50
Yoghurt met gemengd vers fruit / 5,00
Vers gemengd fruit met aarbeiensaus en slagroom / 6,00

Vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur kunt u bij Eetcafé De Blauwe Engel terecht voor een Engelen-ontbijt, niet voor de echte vroege
vogels, maar toch het is dan nog steeds geen middag.

h

Met 2 sneetjes wit of meergranen ambachtelijk brood en roomboter
10.00 - 16.00 uur

Met vers fruit
10.00 - 22.00 uur

*Keuze uit

op= op

Vraag
naar de
lunchtip
van de dag

Eiergerechten

Lekker gezond
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10,-

Lunchtip

€ 6,50 p.p.

Eetcafé de Blauwe Engel
Burgemeester Jansenplein 18 Hengelo - Telefoon +31(0)74 250 14 40

Brouwerij
De Halve Maan
gelegen in de Belgische stad Brugge wordt reeds in
1564
vermeldt
in het stadsregister. De brouwerij
kent een bewogen
historie met veel ‘ups’ en ‘downs’. Henri Maes werd in 1856 eigenaar. In de
industriële revolutie nam de productie
gestaag toe en werd er geïnvesteerd in
een moderne stoomketel.
In de jaren 1950 kende de brouwerij
een sterke groei, met thuisbezorgen als
grote troef.
Dat sterke punt werd het zwakte punt
met de opkomst van de warenhuisketens. De brouwerij was te klein om
daar aan te kunnen leveren.
In 1981 brouwde Henri IV met behulp van zijn dochter Veronique een
speciaal “straf ” bier van hoge gisting
naar aanleiding van de inhuldiging van
een beeld ter nagedachtenis van St. Arnoldus, de patroonheilige van de brouwers in Brugge.
Xavier Vanneste, zoon van Veronique
Maes en de huidige bedrijfsleider, startte
in 2005, het zelfde jaar dat Eetcafe De
Blauwe Engel zijn deuren opende, de
brouwerij opnieuw na een grondige

renovatie en modernisering van de
brouwinstallatie. Het nieuwe bier
“Brugse Zot” werd gelanceerd.
In 2007 begon De Halve Maan de
Straffe Hendrik te brouwen na oudrecept, een tripel van 9%.
In het najaar van 2008 werd het
seizoensbier Brugse Bok voor het eerst
gebrouwen.
In het najaar van 2010 werd Straffe
Hendrik Quadrupel gelanceerd, een
zware versie van de tripel Straffe
Hendrik, met een alcoholpercentage
van 11%.
In 2014 wint Brouwerij De Halve Maan
met haar Brugse Zot Dubbel Goud in
de categorie; “Europe’s Best Belgian
Style Dubbel, en met Straffe Hendrik
Wild Goud in de categorie; “Europe’s
Best Experimental Speciality”
Dit zijn niet alle prijzen, maar een greep
uit de prijzenkast.
Heden is Brouwerij De Halve Maan
een toeristische bezienswaardigheid in
Brugge. Zeker een bezoek waard voor
de echte bierliefhebber, wanneer die een
bezoek brengt aan onze zuiderburen.
Brugse Zot Blond - 6% van het vat
Brugse Zot Dubbel - 7,5% van het vat
Straffe Hendrik Trippel - 9% op fles
Straffe Hendrik Quadrupel - 11% op fles
Straffe Hendrik Wild - 9 % op fles

Lunch gerechten
10.00 - 16.00 uur

Meeneem Maaltijden
Sate - Schnitzel - Spareribs

Uiensoep
stevig gevuld, gegratineerd met kaas en brood / 5,50

met friet en sla

2 Van Dobben kroketten
met 2 sneetjes brood of frites en mayonaise / 8,00
Warme kip
op geroosterd brood, bacon, ei, sla, komkommer, tomaat en
mayonaise / 9,50
Gerookte zalm
op geroosterd brood met bieslookroomkaas / 9,50
Rundercarpaccio
met geraspte kaas, uienringen, kappertjes, balsamicodressing
en brood / 10,00

11 uur van tevoren bellen
074 250 14 40

10,-

h

Maaltijdsalades
Met Rustieq Desem brood
10.00 - 22.00 uur

Salade met cashewnoten, geitenkaas,
honingmosterddressing en gemengde rauwkost / 10,00

Huisgemaakte gehaktbal
met frites, sla en rauwkost / 10,00
Huisgemaakte gehaktbal
met gebakken bacon en uien, frites, sla en rauwkost / 12,00
Huisgemaakte gehaktbal
met champignonroomsaus, frites, sla en rauwkost / 12,00

Salade met tonijn, olijven en gemengde rauwkost / 12,00
Salade met gerookte zalm, cocktailsaus en gemengde rauwkost / 12,00
Salade met gebakken reepjes kipfilet, kruidenkaas en gemengde
rauwkost / 12,00

Amerikaanse hamburger
op een mega broodje met bacon, cheddar kaas, augurkjes en friet / 13,00
Kipsaté
van de grill met pindasaus, frites, sla en rauwkost (2 spiesjes) / 13,00
Kipsaté
van de grill met pindasaus, frites, sla en rauwkost (3 spiesjes) / 16,00
Kleine saté van varkenshaas
van de grill met pindasaus, frites, sla en rauwkost (2 spiesjes) / 14,00

Wraps
10.00 - 22.00 uur

Saté van varkenshaas
van de grill met pindasaus, frites, sla en rauwkost (3 spiesjes) / 17,00

Wrap Chicken met kipfilet tandoori, champignons, verse groente,
frites, sla en rauwkost / 12,00

Kipfilet
met ananas, brie, frites, sla en rauwkost / 15,00

Wrap Mexicana met gehakt, tomatensaus, uien, groente, frites, sla en
rauwkost / 12,00

Schnitzel
met champignonroomsaus, frites, sla en rauwkost / 16,50
Champignons bierbeslag
diverse sauzen, frites, sla en rauwkost / 14,00
Kogelbiefstuk
met gebakken champignons, uien, frites, sla en rauwkost / 18,00

Menu
+

ijsje

Voor de kids
Tot 12 jaar, inclusief kinderijsje

Kroket met frites, mayonaise en appelmoes / 8,00
Kipnuggets met frites, mayonaise en appelmoes / 8,00
Kinderschnitzel met frites, mayonaise en appelmoes / 10,00
Saté met frites, mayonaise en appelmoes / 10,00
Spareribs met frites, mayonaise en appelmoes / 11,00

Desserts

Ijs en Vruchten
10.00 - 22.00 uur

Kinderijsje boeren-roomijs met aardbeiensaus en slagroom / 5,00
IJskoffie met warme koffie, vanilleroomijs en slagroom / 5,00
Vers fruit met aardbeiensaus en slagroom / 6,00
Boerenroomijs met chocoladesaus, geschaafde amandelen en
slagroom / 7,00
Vruchtensorbet met verse vruchten,
aardbeiensaus en slagroom / 7,00
Boerenroomijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom / 7,00
Tiramisu met vanilleroomijs en slagroom / 8,00

Verrassingsdessert
Verrassingsdessert voor min. 4 personen,
met spectaculair vuurwerk en muziek / 7,00 p.p.

Onze wijnen

Droge witte wijnen

Rode wijnen

h 3,50

Glas 14 cl

Fles 75 cl

h 17,50

h

10,00

h 3,50

Chapelle Saint Antonin - Huiswijn
CHARDONNAY - Reserve - Pays D’Oc IGP
Elegant en fris
Glas 14 cl

Fles 75 cl

h 4,00

h 20,00

Glas 14 cl
h

12,50

h 4,00

Glas 14 cl

Fles 75 cl

h 20,00

h

12,50

Marcato - Gianni Tessari
CHARDONNAY - Veneto Bianco
Delicaat, tropisch fruit en houtrijping
Glas 14 cl

Fles 75 cl

h 5,00

h 24,50

h

17,00

h 5,00

h

17,00

Zoete witte wijn

h 3,50

h

10,00

Marcato - Gianni Tessari
DUE - Veneto Rosso IGT
Vol, zacht, bosvruchten en houtrijping
Fles 75 cl

h 24,50

h

17,00

h

17,00

h

10,00

h

17,00

h 24,50

h

12,50

Marcato - Huiswijn
Origini – PINOT GRIGIO ROSE – Delle Venezie IGT
Floraal, droog en fris roodfruit
Glas 14 cl

Fles 75 cl

h 17,50

Marcato
DURELLO - Spumante di Qualita
Elegant, delicaat met witfruit en fijn mousse

h 5,00

Fles 75 cl

h 24,50

Hugo Frizzante
Duitsland
Verse munt - Licht zoet en fris aperitief

Fles 100 cl

h 25,00

Fles 75 cl

Roze wijn

Glas 14 cl

Johannes Egberts - Huiswijn
Mainzer Domherr - KABINETT Rheinhessen
Aromatisch en licht zoet
Glas 14 cl

h 17,50

Mousserende wijn

Fles 75 cl

h 24,50

h 5,00

h 3,50

Marcato - Gianni Tessari
Soave
Kruidig, zacht en geel fruit
Glas 14 cl

h 5,00

Fles 75 cl

Marcato - Gianni Tessari
PINO NERO
Sappig, roodfruit en houtrijping

Marcato
PINOT GRIGIO - Delle Venezie IGT
Kruidig, fris en floraal
Glas 14 cl

ka
(Bitterballen en

Marcato - Huiswijn
Origini - NERO D’ AVOLA - Terre Siciliane IGT
Vol, stevig en gul met lichte houtrijping

Chapelle Saint Antonin - Huiswijn
SAUVIGNON - Reserve - Pays D’Oc IGP
Fris stuivend en aromatisch
Glas 14 cl

wijnhapje?
a
Betaal h 4,- extr
bij uw glas wijn
en geniet van
ons wijnhapjeas! )

h

Cadeau Tip: Onze flessen wijn zijn ook te koop
als cadeau in een mooie geschenk verpakking!

17,50

Glas 14 cl

h 3,50

Fles 75 cl

h 17,50

Diner - 16.00 -22.00 uur

koude en warme starters
16.00-22.00 uur

VLEES SPECIALITEITEN
Van de lavagrill of uit het pannetje
16.00-22.00 uur

Huisgemaakte gehaktbal
met gebakken bacon en uien / 12,00
Kipfilet
met ananas en gegratineerd met brie / 15,00

Rustieq Desem brood met kruidenboter, kerriemayonaise en
knoflooksaus / 5,50

Surinaamse Massala Kip / 16,00

Gerookte zalm met bieslook-roomkaas, brood en roomboter / 9,50

Wienerschnitzel / 14,00

Rundercarpaccio met geraspte kaas, uienringen, kappertjes,
balsamicodressing en brood / 10,00

Schnitzel
met ham, ananas en gegratineerd met brie / 16,00
Griekse Gyros
met tzatziki / 13,00

Uiensoep stevig gevuld, gegratineerd met kaas / 5,50
Champignons in bierbeslag met cocktailsaus en knoflooksaus
en brood / 9,00
Mosselen gebakken in kruidenboter, champignons, uien en
afgeblust met witte wijn, geserveerd met brood / 9,00		
Nacho’s met Mexicaanse gekruid gehakt, smeltkaas, quacamole,
salsasaus en creme fraiche / 8,50
Gemarineerde gamba’s met knoflookolie / 10,00

Proeverij voor 2

Rustieq Desem brood met kruidenboter, kerriemayonaise,
knoflooksaus, carpaccio, gerookte zalm in bieslook-roomkaas,
champignons in bierbeslag, gebakken mosselen en
gemarineerde gamba’s.

h 20,--

Amerikaanse hamburger
op een mega broodje met bacon, cheddar kaas, augurkjes en friet / 13,00
Kipsaté
van de grill met pindasaus (2 spiesjes) / 13,00
Kipsaté
van de grill met pindasaus (3 spiesjes) / 16,00
Kleine saté van varkenshaas
van de grill met pindasaus (2 spiesjes) / 14,00
Saté van varkenshaas
van de grill met pindasaus (3 spiesjes) / 17,00
Spareribs 500 gram
zoet/pittig gemarineerd met diverse sauzen / 16,00
Spareribs 750 gram
zoet/pittig gemarineerd met diverse sauzen / 19,00
Varkenshaas / 17,00
Kogelbiefstuk
met gebakken champignons en uien / 18,00
Ribeye 200 gram / 19,00
Biefmedaillons met roerbakgroenten in teriyaki saus / 18,00

*
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Pulled Pork met BBQ-saus / 17,00
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Tournedos 200 gram / 22,00

h

Eten
na achten = voordeel
Na 20:00 uur uit eten bij De Blauwe Engel

Voor

Hoofd

Rustieq Desem brood
met kruidenboter,
kerriemayonaise en
knoflooksaus

Champignons in bierbeslag

Koffie of thee

Rib Eye kruidenboter

Vers fruit met slagroom

Biefsmedaillons
met oosterse saus

Vanille roomijs met slagroom

Franse Uiensoep
Carpaccio
Gebakken mosselen
in kruidenboter

Na

Varkenshaas
met champignonroomsaus

Frites, gebakken aardappeltjes
of basmati rijst, sla en rauwkost.

Sauzen en Bijgerechten

Reserveer nu!

ww.eetcafedeblauweengel.nl

Verse Noorse zalmfilet
met dillensaus

High Wine

Dit krijg je er bij:

h 25,00 p.p.

3 wijnen naar keuze.

Nacho’s cheese uit de oven, Rustieq Desem brood met onze sausjes,
Sweet peppers gevuld met roomkaas en Zongedroogde tomaten.
Vanaf 2 personen. Reserveren alleen nodig voor grote groepen.

Pindasaus
Champignonroomsaus
Peperroomsaus
Stroganoffsaus

h 2,50

Gebakken champignons en uien

h 3,50
Mix van gebakken champignons,
uien, paprika, bacon en
stroganoffsaus

2,00
h 4,50
Gebakken champignons h 3,00
Kruidenboter h

Speciaal Bieren
op fles

Blond

4 00

Dubbel 		

Duvel Tripel Hop h ,

4 00
Rochefort 6' h 4,00
Natte ‘t IJ h 4,30

Witbier		

Zwaar Dubbel

Affligem Blond h ,

4 50

Affligem Dubbel h ,

Duvel h ,

4 70		

3 50
Paulaner Hefe 50cl h 4,60
Paulaner Hefe Dunkel 50cl h 4,60

Wieckse Witte h ,

Cider

Apple Bandit Cider h

				

4 50
Rochefort 10’ h 6,90		
Kasteel Bruin h 4,90
Straffe Hendrik Quadrupel h 4,90

Rochefort 8’ h ,

3,00
Amstel Radler 0,0% h 3,20
Warsteiner 0,0% h 3,50
Wieckse Witte 0,0% h 3,50
Heineken 0,0% h

Trendy Bier
3,00
Brand Porter h 3,90
Desperados h 3,90
Lagunitas IPA h 3,90
Amstel Radler h

4 00

Paulaner Hefe Weissbier 0,0% h ,

Brand Pilsener

3,90
Twents Honing Tripel h 4,50
Tripel Karmeliet h 4,50
Straffe Hendrik Tripel h 4,90
Affligem Tripel h

Fruit Bier			
3,90
Liefmans Fruitesse h 3,90
Wittekerke Rose h

uze. h
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Kleine Proeverij: 3 klei

h 2,40 / h 2,50 / h 4,80

h 2,50 / h 2,60 / h 5,00

2 60

2 90
Heineken H41 h 3,70
Sol Mexicaans Pils h 4,20
Brand ongefilterd h ,

3,90
Lagunitas Sucks Brown Shugga h 3,90

h 2,30 / h 2,40 / h 4,60

Heineken Extra Cold Pilsener h ,

Trendy Pilsener

Lagunitas Little Sumpin h

van de tap
Tip
Pilsener 22cl / 25cl / 50cl
Heineken Pilsener

Tripel		

ka
(Bitterballen en

3,50

Alcoholvrij

Amstel Pilsener

Bierhapje?
a
Betaal h 4,- extr
bier
bij uw speciaal
en geniet van
!
ons bierhapjeas
)

6,00

Speciaal Bier

4 30
Brugse Zot Blond h 4,30
La Chouffe Zwaar Blond h 4,50
De Koninck Amber h 3,80
Kwaremont h 4,50
Brugse Zot Dubbel h ,

Seizoensbier
wit/bock/silvester v.a.

h 4,50

Surf
en turf
16.00-22.00 uur
Varkenshaas gevuld met gerookte zalm gebardeerd met spek / 19,00
Duo van gegrilde verse Noorse zalm en kogelbiefstuk met
kreeftensaus / 22,00
Spies van biefstukpuntjes en gamba’s in citroenboter / 22,00

Dit krijg je er bij:
Frites, gebakken aardappeltjes
of basmati rijst, sla en rauwkost.

VIS SPECIALITEITEN
Dagelijks vers geleverde vis
16.00-22.00 uur

Rode Poonfilet
met een tomaat coulis 220 gram, frites, gebakken aardappeltjes of
basmati rijst, sla en rauwkost / 17,00
Verse Noorse zalmfilet
met dillesaus 220 gram, frites, gebakken aardappeltjes of basmati
rijst, sla en rauwkost/ 18,00
Gegratineerde Mosselen
gebakken in kruidenboter, champignons en uien,
gegratineerd met kaas, frites, gebakken aardappeltjes of basmati
rijst, sla en rauwkost/ 18,00
Gemarineerde gamba’s
in knoflookolie, verse tagliatelle en roerbakgroente / 20,00
Zalmfilet
verse tagliatelle met roerbakgroente en dillesaus / 20,00

fingerfood
16.00 uur tot sluitingstijd

Tortilla chips met salsadip / 3,50
Verse frites met Weijers - dip / 4,00
Rustieq Desem brood
met kruidenboter, kerriemayonaise en knoflooksaus / 5,50
Borrelbal in een salsasaus 6 st. / 6,00
Van Dobben Bitterbal 6 st. / 6,00
Cheesefingers 8 st. / 6,00
Ribfingers met knoflooksaus / 8,00
Saté met pindasaus / 8,00
Nacho’s cheese uit de oven / 8,50

Een plank vol...
Koude hapjes

Biologische Twentse Bunkerkaas,
Gamba’s in knoflookolie, Sweet peppers gevuld met roomkaas
en Zongedroogde tomaten.

Warme hapjes

h 10,--

Bitterballen van Dobben, Cheesefingers,
Mini Loempia’s met chilisaus en Kipnuggets.

h 10,--

Charcuterie
VEGETARISCHE GERECHTEN
16.00-22.00 uur

Champignons in kruidenroomsaus met frites, gebakken aardappeltjes of basmati rijst, sla en rauwkost / 12,00
Verse tagliatelle met mozzarella en roerbakgroente,
champignons en knoflookroomsaus /12,00
Champignons in bierbeslag met diverse sauzen, frites, gebakken
aardappeltjes of basmati rijst, sla en rauwkost / 14,00
Tahoe en kouseband met roerbakgroenten in Hoi Sin Saus / 14,00

High Beer

h 25,00 p.p.

3 Speciaalbieren naar keuze.

Nacho’s cheese uit de oven, Rustieq Desem brood met onze sausjes,
Twentse Bunkerkaas en Van Dobben Bitterballen.
Vanaf 2 personen. Reserveren alleen nodig voor grote groepen.

Serrano salami, Chorizo, Truffel salami,
Fuet knoflook, Fuet peper en Grillworst.

h 10,--

Lagunitas Sumpin´Ale
Hoppige pale ale, zachte smaak en geuren
van verschillende fruitcomponenten. Valt in
de smaak bij liefhebbers van India Pale Ale en
Weizendrinkers.

lagunitas ´Sucks`
Mix van verschillende granen. Aromatisch
bier met complexe smaken, waarbij citrus
dominant is.			

lagunitas IPA
Een lekkere hoppige IPA van Amerikaanse
bodem. De citrusvruchten, bloemen en
bitterhop laten zich mooi blenden.
Erg goede, drinkbare IPA.

Thee

KOFFie

100% Arabica-koffiebonen

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Espresso conPana
Latte Maccchiato
Espresso Lungo

café creme / 2,30
kleine, dus sterke café creme / 2,30
espresso, warme melk en melkschuim / 2,50
groot glas ½ koffie en ½ warme melk / 2,50
espresso, slagroom en cacaopoeder / 2,80
glas warme melk, espresso en melkschuim / 3,20
dubbele espresso / 3,80

Choco Mocha

espresso, melk, chocoladesiroop en slagroom

Cinnamon Spice Latte
espresso, melk en kaneelsiroop

Karamel Latte Machiato
dubbele espresso, melk en karamelsiroop

Dirty Chai Latte
espresso, melk en Chai latte

IJskoffie

warme koffie met vanilleroomijs en slagroom

h 3,50
h 3,50

Zwarte Thee
English Breakfast, Earl Grey 2,30

Darjeeling Bio

4,30

Groene thee
Green Dragon, Morgentau

2,30

Fancy Sencha Bio

4,30

Rooibosthee
Wellness, Cream Orange

2,30

Magic Africa

4,30

Vruchtenthee
Oolong, Winter Harmony

2,30

Get the Power

4,30

Verse thee
Muntthee met honing

3,10

Muntthee met honing 5,90

Kruidenthee
Ayurveda

2,30

High Tea h 20 00 p.p.
,

h 3,50
h 3,00
h 5,00

Dokkumer koffie	Sonnema Beerenburg, koffie en slagroom / 6,00
Rüdesheimer Kaffee Asbach Uralt, koffie en slagroom / 6,50
Irish Coffee
Whiskey, koffie, suiker en slagroom / 6,50
French Coffee
Grand Marnier, koffie en slagroom / 6,50
Italian Coffee
Amaretto, koffie en slagroom / 6,50
Spanish Coffee
Tia Maria, koffie en slagroom / 6,50
Baileys Coffee
Baileys, koffie en slagroom / 6,50
Cointreau Coffee 	Cointreau, koffie en slagroom / 6,50
Licor 43 Coffee	Licor 43, koffie en slagroom / 6,50
D.O.M. Coffee
D.O.M. Bénédictine, koffie en slagroom / 6,50
Mexican Coffee	Kahlúa en Tequila met koffie en slagroom / 6,50
Blauwe Engel Koffie Tia Maria, Cointreau, koffie en slagroom / 6,50

Cognac
gedestilleerd - 3,5 cl

Martel V.S.
> 2,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Martell V.S.O.P.
> 4,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Remy Martin V.S.O.P.
> 4,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Remy Martin X.O.
> 10 jaar gerijpt 40% vol Alc
Courvoisier V.S.O.P.
> 4,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Courvoisier X.O.
> 6,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Hennessy Fine de Cognac > 4,5 jaar gerijpt 40% vol Alc
Hennessy X.O.
> 10 jaar gerijpt 40% vol Alc

/ 5,00
/ 6,00
/ 6,00
/ 13,00
/ 6,00
/ 13,00
/ 6,00
/ 13,00

Onbeperkt thee, keuze uit een ruim assortiment.
Fingersandwiches van gerookte zalm en filet americain,
champignons in kruiden roomsaus, pannenkoek appel kaneel,
en zoete lekkernijen zoals een kwark bolletje, vruchten taartje,
gevulde koek, petit four en bonbons.
Vanaf 4 personen. Alleen op resevering.

Warme Choco

Warme chocolademelk / 2,50
Warme chocolademelk met bruine rum / 3,70

Fris / zuivel
20 cl

Pepsi Cola / 2,30
Pepsi Max Light / 2,30
Seven Up / 2,30
Sisi Orange / 2,30
Crystal clear Lemon / 2,30
Cassis / 2,40
Tonic / 2,40
Bitter Lemon / 2,40
Ginger Ale / 2,40
Rivella Light / 2,50
Lipton Ice Tea / 2,50
Lipton Ice Tea Green / 2,50
Climax / 3,00
Sourcy Rood 2,30
4,50
Sourcy Blauw 2,30
4,50

Appelsap / 2,40
Sinaasappelsap / 2,50
Verse sinaasappelsap / 3,20
Tomatensap / 2,50
Ranja sinaasappelsiroop / 1,50
Dubbelfrisss
appel-perzik / 2,50
Dubbelfrisss
framboos-cranberry / 2,50
Halfvolle melk / 1,80
Karnemelk / 1,80
Chocomel / 2,50
Fristi / 2,50

Openingstijden

Daghap

Eetcafé De Blauwe Engel

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

De Daghap is een dagaanbieding, op is op, te bestellen
zolang de voorraad strekt. De daghap is alleen geldig
op de dag van aanbieding. Reserveren van de daghap is
niet mogelijk. De Daghap is te verkrijgen op: maandag
t/m woensdag 16:00 – 18:30 uur en donderdag t/m zondag 16:00 – 18:00 uur.

Burgemeester Jansenplein 18
074 - 250 14 40
info@eetcafedeblauweengel.nl
www.eetcafedeblauweengel.nl

10:00 t/m 00:00 uur
10:00 t/m 00:00 uur
10:00 t/m 00:00 uur
10:00 t/m 02:00 uur
10:00 t/m 02:00 uur
10:00 t/m 02:00 uur
10:00 t/m 00:00 uur

