AFHAAL
MAALTIJDEN
Rotterdam Centrum

Verse bourgondische gerechten
bereid met speciaalbier
of

Stamppotten
of

kaasfondue

AFHAALMAALTIJDEN
Niet vergeten, je kunt weer via Haagse Bluf eten!

VOORAF
Breekbrood met bierboter 			
			
Kaas/biersoep bereid met Westmalle Dubbel
en stokbrood

€4
€5

Bier-bonensoep bereid met Gulpener Herfstbock en stokbrood

€5

Salade peer, blauwe brie, champignons met
Geuze Boon dressing. (VEGA)

€8

HOOFDGERECHTEN
Onderstaande gerechten zijn met frites en salade

Saté Ajam met satésaus van Peanut Butter
Milkstout (Belching Beaver), kroepoek en
atjar.

€ 13

Runderstoofschotel gestoofd in Jopen
Stout.

€ 13

Blufburger (200 gr. rundergehakt) met
gekarameliseerde bieruien, tomaat,
augurk en Spezial Rauch BBQ saus.

€ 13

Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om
een bierpakket mee te nemen. Neem gerust
contact op om dit af te stemmen.

Verse bourgondische gerechten
bereid met speciaalbier.

VEGETARISCH
Dutch Weedburger met gekarameliseerde
bieruien, tomaat, augurk en een saus met
Madonna Limocello IPA van Sori

€ 14

NATAFELEN
Barista Quad (van Honsebrouck) Chocolat
taart met bier hangop van Quadrupel van
Vet en Lazy

€5

Pompoen sinaasappel cheese cake met
Bloody Orange van Collective Arts

€5

VOOR DE ONDER 18 JARIGEN
Pulled chicken, frites en appelmoes

€7

2 kaassoufflés, frites en appelmoes

€7

AFHAAL STAMPPOT
Geen zin om te koken en
toch gezond eten? Bestel
dan een van onze huisgemaakte stamppotten.
• Stamppot Andijvie met ei en
mais met daarbij spekjes, rookworst en een
bijzondere jus.
• Stamppot zuurkool met jus en rookworst
• Hutspot met bierjus en rookworst
Ook mogelijk om een vegetarische variant te bestellen.
De stamppotten kosten €10,- per persoon.

AFHAAL KAASFONDUE
Onderstaande gerechten zijn met stokbrood,
cherrytomaten, bleekselderij en vlees.

Voor de lock down was onze specialiteit de vele
soorten kaasfondue, die per persoon besteld konden
worden. Nu hebben wij naast onze overheerlijke
afhaalgerechten de kaart uitgebreid met drie soorten
kaasfondue voor afhaal. Je kunt kiezen tussen
kaasfondue naturel, blauwe brie (niet scherp) of met
Westmalle dubbel. Net als bij ons kun je huiselijk
genieten van onze specialiteit.
• Kaasfondue naturel € 15,75
• Kaasfondue blauwe brie € 17,25
• Kaasfondue met Westmalle Dubbel € 17,25

Afhalen op woensdag t/m zaterdag.
Altijd vooraf bestellen via info@haagsebluf.eu
of 010 4331405. Bestellen op de dag zelf voor
16.00 uur en afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur.
Adres: Haagseveer 90 in Rotterdam
Wij nemen de Covid 19 regels
in acht, dus hou de 1,5 meter

regel aan en mondkapje
wordt aangeraden.

