
 

  

Lunchkaart 
 

Oesters  

Oesters naturel met citroen, sjalot en merlot-azijn                                                    € 3,75/st. 
Gepocheerde oesters met orange beurre-blanc en zalmkaviaar                                   € 4/st. 

€ 21 zes st. 
€ 22,5 zes st. 
 

Bites  

Charcuterie: fuet met zwarte peper, San Daniele ham, mortadella, chorizo, gehaktbrood, 
capocollo, balsamico-uitjes, grissini 
Olijven met pit 
Gerookte amandelen en tuinbonen 
Brood met spekbokkingmousse, citroen, peper en zwarte sesam  
Twee garnalenkroketjes met rouille 
Zes kalfsbitterballen met grove mosterdmayonaise 
Vijf geitenkaaskroketjes met olijventapenade 
 

€ 16 
 
€ 4 
€ 3,5 
€ 6 
€ 9 
€ 9 
€ 9 

Bruschetta  

Bruschetta met doe-het-zelf-sardines, kruidenzout, harissa en ingelegde ui  
Bruschetta met aubergine, artisjok, paprika, geitenkaas en ansjovis 

€ 12,5 
€ 9 drie st. 

Salade du jour                                                     

À la minute bereide salade                                                                                       klein € 9 medium € 12 

Beef sandwich  

Briochetoast met roastbeef, mierikswortelcrème, rucola, ui met komijn en bbq-saus € 11 

Tostada Atun  

Krokante maistortilla met sashimi-tonijn, sesam, soja, limoen en mayonaise met sake € 11 

 

Soep  

Aspergesoep en bruschetta met asperge, chorizo en dooiercrème € 9 

Nagerechten 
 

Kaas-assortiment met kletzenbrood en licht gedroogde druiven  
Taartje van donkere chocolade met aardbeiensorbet en marmelade van asperge en kumquat 
Petit glace du jour 
Huisgemaakte macaron met kardemom en chocoladetruffel 

€ 13,5 
€ 10 
€ 4 
€ 2,5 

Buskens lunchmenu 
 

2 gangen - voorgerecht | hoofdgerecht 
3 gangen - voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht* 
Kaas in plaats van een zoet dessert: * € 3,50 supplement  
 

€ 27,5 
€ 34 
 

De open wijnen passen bij de gerechten. We stellen graag een arrangement samen dat afgestemd is op het menu. 
 
We doen ons best om rekening te houden met diëten en allergieën en dat lukt het beste wanneer je dit minimaal een dag voor je komst 
kenbaar maakt. Echter, onze gerechten worden gemaakt in één productieruimte en kunnen daarom sporen bevatten van alle allergenen.   
 
 

De Keuken van Buskens is powered by Restaurant Vesters 

 


