Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Enschede

Menukaart
keuken open 17.30 - 21.00 uur

voorgerechten
Huisgemaakte garnalenkroketjes

9,75

op een frisse salade met limoenmayonaise
Gruner Veltliner

Duo van gerookte zalm gemarineerd in rode biet
& naturel

Malse tournedos *
9,5

200 gram
Rioja

Oosters wok pannetje

met mierikswortel crème
Chardonnay

9

Lamshammetje
met groene asperges

Carpaccio Runder Rib-Eye

Chef’s favorite

9,75

met een honing-mosterdvinaigrette

rijst met beef of kipfilet, oestersaus
en shiitake van ‘Masselink’
Grimbergen Blon // Primitivo

Gekonfijte Parelhoender
op risotto met een jus van sjalotten
Primitivo

29,5

18,5

19,5

14

Rokerij Bad Boekelo
een plank met rokerijen uit onze rookton
Grimbergen Hop Karakter // Chardonnay

ribeye

9

Salade Caprese

beef

met verse tomaat, basilicum en buffelmozzarella
van ‘Buffalo Farm Twente’
Sauvignon Blanc

Entrecote

tournedos

Vegetarisch
Falafel *
met tzaziki, een frisse voorjaars
salade op pita brood
Grimbergen Dubbel
Sauvignon Blanc

17,5

Taartje van ricotta *
en spinazie
Gruner Veltliner

15,5

Strüdel *
van voorjaarsgroenten en een saus
van velderwten

16,5

Soepen
Soep van de dag
Twentse uiensoep
met een kaascrouton

Tomatensoep

6,75
6,75
6,5

Allergieën?
Heeft u een allergie of andere dieetwensen? Meld het ons!
Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot onze
medewerkers.

salades

bijgerechten
Klein | Groot

Frisse voorjaarssalade
met groene asperges en geitenkaas

Ceasar salade
met gebakken beef of kip

Pastasalade
met tonijn, kappertjes en rode ui

9

17,5

brood mandje

9

17,5

Boerenfriet

9

17,5

Warme groenten 

met kruidenboter en tapenade
met mayonaise 

Frisse salade



4,5
4
3,75



3,75

grill gerechten
19

Kalfs Ribeye *
(200 gram)

18,75

Saté van kip *
met satésaus, kroepoek, atjar en uitjes

22,5

Runder Entrecote *
(200/300 gram)

|

25

19,5

Spareribs *
een beetje zoet en een beetje pittig

Boekelo’s Grillburger *
& Surf
begeleid door 3 gamba’s

6

18,75

200 gram puur beef op een zachte bol
van ‘De Tukkerij’

Sauzen: Pepersaus, Champignongroomsaus, Barbecuesaus, Truffelsaus of Kruidenboter

Desserts
Dame blanche
“klassiek met warme chocolade saus”

Chocoladesoufflé
met Cassis ijs
Pedro Ximenez

VIS
Forel *

Crème Brûlée
van zwarte thee met vanille-ijs
Muscat

van ‘De Forelderij’uit Usselo
met citroenboter

Panna cotta

Gebakken Roodbaars *

Kaasplateau

19,75

met risotto, sjalotten en groene
asperge
Sauvignon Blanc

21

Vispannetje *
van diverse vissoorten
Chardonnay

18,75

van honing en limoen met yoghurtijs
Muscat
met kazen uit de regio
Port Tawny

*

Deze gerechten worden geserveerd
met boerenfriet en warme groenten.

9,75
8,75

8,5

8

14

