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Build
your
own
bowl

Bij Boulevard Fourteen bepaal
jij zelf hoe je dit traditionele
Hawaïaanse gerecht het
lekkerste vindt. Stel je eigen
poké bowl samen door
hieronder uit alle vier de
onderdelen jouw favoriete
ingrediënt te kiezen. Wil je
meerdere soorten extra’s? Geen
probleem, we stellen hem graag
voor je samen!

+
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Kies je proteïne

de basis

Kippendij
Gebakken tofu
Gerookte zalm
Beef
Tonijn
Gamba’s

met rijst, wortel, radijs en sojasaus

Klein 4.75

3

Normaal 7.00

+

Kies je mix

+

4

+
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Kies je topping

Kies je dressing

Rode ui

+0.

Gebakken uitjes

Wasabimayonaise

Maïs

+0.75

Koriander

Teriyaki dressing

Ananas

+1.00

Geraspte kokos

Srirachamayonaise

Mango

+1.00

Jalapeño

Avocado

+1.50

Bosui

Shitake

+2.00

Gemarineerde gember

Edamame

+1.50

Sesam mix

Gepocheerd ei

+2.00

Wasabi sesam

Cherry tomaat

+1.

75

+2.50
+2.50
+2.50
+4.00
+4.00
+4.00

00

Zoetzure komkommer +1.00

0,75 per item

0,75 per item

lunch

te bestellen tot 16:00 uur

Sandwiches

warme tortilla

Keuze uit wit of bruin landbrood

GEITENKAAS

CLUB BLVD14

10.25

club met huisgemaakte eiersalade,
tomaten, komkommer, bacon, sla,
gerookte kip en een gebakken eitje

CLUB VEGGIE

9.25

club met avocado, tomaat, sla en noten

RONDJE NOORDZEE

12.75

RONDJE AMSTERDAM

11.50

drie plakken landbrood met gerookte zalm,
tonijnsalade en een garnalenkroket
drie plakken landbrood met ossenworst,
old Amsterdam en een kroket

9.50

CARPACCIO

9.

gehaktbal, rucola, truffelmayonaise
en Parmezaanse kaas

50

rundercarpaccio, rucola, pesto,
pittenmix en Parmezaanse kaas

TUNA MELT

7.50

zeewiertortilla met huisgemaakte
tonijnsalade en kaas

Salades
Geserveerd met brood en boter
BLUE STILTON

MEATBALL

10.50

gegrilde rode bietentortilla met
geitenkaas, noten en honing

klein

normaal

9.00

11.75

GROENE ASPERGE

7.50

10.25

THAI MET BEEF

9.50

12.25

salade met rucola, watermeloen,
noten, blue stilton en balsamicostroop

salade met rucola, doperwten, groene asperges,
hazelnoten, edamamme en granaatappel
salade metbeef teriyaki, sugarsnaps,
taugé, mango en wasabi sesam

eggs
OMELET BLVD14

omelet met gerookte zalm en bieslook

UITSMIJTER

8.25
v.a.

landbrood met 3 eieren. Keuze uit:
naturel, ham, kaas, bacon en/of champignons

7.75

soups
GEROOSTERDE FLESPOMPOEN

5.75

SOEP VAN HET MOMENT

5.50

LUNCH DEAL

3.00

met yoghurtschuim

vraag onze medewerkers

voor €3,00 krijg je een kleine soep van het
moment naast jouw sandwich

TOSTI’s
FOCACCIA KAAS
FOCACCIA HAM & KAAS
FOCACCIA HAM, KAAS & TOMAAT
FOCACCIA CHICKEN & AVOCADO

4.75
5.75
6.00
7.75

FOCACCIA TUNA MELT

7.50

TOSTI VAN FRIES SUIKERBROOD

5.50

pulled chicken, avocado en kaas

huisgemaakte tonijnsalade en kaas

geitenkaas en balsamicostroop

Heb je vragen met betrekking tot allergenen of specieke dieetwensen? Vraag het onze medewerkers.

diner

te bestellen tot 20:00 uur

Onze gerechten worden geserveerd zonder bijgerechten.
Kijk bij de sides voor een smaakvolle aanvulling van jouw gerecht

BLVD MAINS

blvd burgers

KIPSATÉ

16.00

GEGRILDE RIBEYE

16.50

runderburger, sla, tomaat, augurk,
komkommer en cheddar

18.00

bonenburger, tomatenhummus en
gegrilde groenten

SWEET, HOT AND SPICY RIBS

18.00

kipburger, jalapeño mayonaise, chili tortilla,
tomatensalsa en sla

FISH & CHIPS

16.00

RAVIOLI

14.00

spies van kipdij, satésaus,atjar en kroepoek
runder ribeye, gepofte zwarte knoflook
en cherry tomaten

SMOKEY RIBS

lichtgerookte spareribs met een
smokey lak en huisgemaakte coleslaw
lichtgerookte spareribs met een
gemixte lak en huisgemaakte coleslaw
skin on fries en ravigottesaus
ravioli met voorjaarsgroenten
van de Pastafabriek

BOULEVARD BURGER

14.50

BONENBURGER

13.50

SPICY CHICKEN BURGER

14.50

Sides
SKIN ON FRIES

3.75

SWEET POTATO FRIES

4.25

PARMESAN FRIES

4.75

GERGRILDE GROENTEN
BROODPLANKJE

6.50
5.75

met Zaanse mayonaise

zoete aardappelfriet met truffelmayonaise
skin on fries met Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise

met harissa, hummus met rode biet en aioli

SIDE SALAD

rijk gevulde groene salade

4.75

sweets
APPELTAART		3.95
WISSELENDE TAARTEN
v.a. 3.95
vegetarisch
vegan

vraag onze medewerkers naar het aanbod

SLAGROOM		0.55

