
Loempia van stoofvlees 8,75

met frisse sla en piccalilly

Rundercarpaccio 11,25

met rucola, zongedroogde tomaten, truffelmayonaise,

pijnboompitten en krokante kaascrisps

Visbordje 10,75

met een bavaroise van krab, makreelmousse, gerookte zalm en wakame

Gefrituurde scampi's in tempura 10,75

met salade en antiboise

Rode bietencarpaccio 8,50

met rucola, pijnboompitten en zongedroogde tomaten

Val-Dieu kaasje uit de oven 9,50

met salade, pruimenstroop en pruimen compote

Plato de Tapas 14,50

verschillende soorten tapas

Brood met smeersels 4,75

Flatbread 5,50

met aioli en ratatouille salsa

Blikje ansjovis olijven 5,75

Boerengroentesoep 6,50

Tomaten-crèmesoep 6,50

Soep van het huis 6,50

~ SOEPEN ~

~ VOORGERECHTEN ~

~ BITS AND BITES ~

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Pannetje varkenssaté 16,25

met kroepoek, seroendeng, gergrilde ananas en pindasaus

Biefstuk 17,75

keuze uit: peper-, champignon- en stroganoffsaus

Mixed grill 21,00

Eendenborstfilet 21,50

met truffelhoning

Tournedos 26,50

met spek, ui en champignon

Crispy chickenburger 16,50

met sla, tomaat, rode uiencompote en truffelmayonaise

Black Angus Burger (200 gram) Buena Vista 14,80

 met frisse sla en pittige saus

Doble Burger 18,75

2 Angus Burgers, gebakken ei, ui, krokante spek en kaas

Fish and chips 17,00

gefrituurde heekfilet met oerfriet en remouladesaus

Op de huid gebakken doradefilet 20,25

met coppa di Parma en linzen

Zalmfilet 20,75

met groene kruiden paneer, scampi en limoen beurre blanc

Seizoensvis prijs op aanvraag

~ VLEES  ~

Geserveerd met frites en groenten

~ BURGERLIJK LEKKER ~

~ VIS ~

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Pasta rode pesto 12,50

Loempia 2.0 14,50

krokante tortilla met groenten en Parmesan

Pittige vega cajunburger 15,50

met sla, augurk en tomatensalsa

Groene salade 9,50

Geitenkaassalade 12,75

frisse salade met honingdressing, zongedroogde tomaten en walnoten

Vissalade 16,25

met gerookte zalm, gebakken scampi en makreel

Hoofdgerecht keuze vlees, vis of vega 31,50

Hoofdgerecht met snack naar keuze inclusief dessert 13,75

Frites met mayonaise en appelmoes

Hamburger, kroket, kipnuggets of frikandel

Kinderijsje

Vanille ijs met aardbei- of chocoladesaus en een verrassings ei

~ KINDERMENU ~

~ SALADES ~

~ VEGETARISCH ~

~ 4 GANGEN VERRASSINGSMENU ~

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Oreo mascarpone 7,75

met caramel en vanilleijs

Mousse glacé de la Montelimar 8,25

ijsmouse met frambozensaus

Sorbet Buena Vista 8,50

Italiaans schuim 8,50

met roodfruitcompote, vanille mascarpone en frambozen kletskop

Kaasplank Kinderdijk 10,75

met vijf soorten kaas, vijgencompote, walnoot en kletsenbrood

Indien u wenst, serveren wij dit met een heerlijke Vintage Port

Chef dessert 8,75

Cheesecake 6,75

met een bol bosvruchtenijs

 'Dudok' appelpunt 7,50

met een bol kaneelijs en slagroom

Chocoladetaart 8,75

met een bol vanille ijs, framboos en slagroom

 

~ DESSERT ~

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Soepje van de chef
Gehaktballetjes in tomatensaus

Rode bietencarpaccio met geitenkaas en balsamicodressing
Knoflook kippenkluifjes
Kip piri piri
Kleine saté
Kaaskroketje met mosterd mayonaise
Garnalenkroketjes
Iberico ham kroketje
Calamaris
Gefrituurde uienringen
Ossenhaaspuntjes met stroganoffsaus
Tempura van gamba met antiboise
Pittige scampi's

Gerookte zalm
Gegrilde zalm
Tapas Buena Vista
Blikje met ansjovis olijven
Spaanse tortilla met tomaat, knoflook en rozemarijn
Bietenwafel met honing en geitenkaas
Bruschetta met ratatouille
Crispy feta stick met vijgencompote
Frites met mayonaise

Tapas serveren wij per tafel.

Maximaal 2 Tapas per ronde, daarna kunt u een nieuwe keuze maken.

Drank en dessert zijn niet inbegrepen.

Niet geheel genuttigde Tapas brengen wij in rekening (€ 4,00 per gerecht)

Makreelmousse met een krokantje

~ SAMEN DELEN ~

Gezellig een avondje uit eten bij Grand Café Buena Vista?

Dan zijn onderstaande tapas het antwoord.

U heeft 2,5 uur de tijd om onbeperkt keuze te maken uit Tapas die

U kunt keuze maken uit:

door ons met zorg zijn bereid à €28,50 p.p

Rundercarpaccio

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



~ SOUPS ~

Farmers vegetable soup 

A can with anshovy oilives

Plato de tapas 14,50

different kind of tapas

~ BITS AND BITES ~

5,50

5,75

4,75

8,50

9,50

8,75

11,25

10,75

10,75

6,50

6,50

with rocket, pine nuts and sun dried tomatoes

Val-Dieu cheese

Flatbread

with allioli and ratatouille salsa

Bread with spreads

6,50

~ STARTERS ~

Beef spring roll

with a fresh salad and piccalilly

Fish platter

with a crab bavarois, mackerel mouse, smoked salmon and wakame

Fried scampi tempura

with salad and antiboise

Beef carpaccio

with rocket, pine nuts, sun dried tomatoes, truffle mayonaise

and crispy cheese

Beetroot carpaccio

with salad, plum syruo and a plum compote

Creamy tomato soup 

Soup of the day 

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Duck breast 21,50

~ MEAT  ~

~ HAMBURGERS ~

~ FISH~

with truffle honey

Crispy chickenburger 16,50

17,00

14,80

18,75

20,75

price on request

20,25

26,50

Fish and chips

Salmon fillet

with green herbs, scampi and lime beurre blanc

Fish of the day

served with fries and vegetables

21,00

16,25

17,75

Mixed grill

Pork satay

with prawn crackers, seroendeng, grilled pineapple and peanut sauce

Steak

choice between pepper-, mushroom- and stroganoff sauce

Beef tenderloin

with bacon, onion and mushrooms

Black Angus Burger (200 gram) Buena Vista

With fresh salad and a spicy sauce

Doble Burger

2 Angus Burgers, fried egg, onion, crispy bacon and cheese

with salad, tomato, red onion compote and truffle mayonaise

fried fillet of hake with frites and remoulade sauce

Sea bream fillet

with coppa di parma and lentils

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Kids dessert

31,50

12,75

9,50

13,75

16,25

~ KIDS MENU ~

~ VEGETARIAN ~

~ SALADS ~

~ 4 COURSE SURPRISE MEAL ~

15,50

12,50

vanilla ice with strawberry- or chocolate sauce and a chocolate surprise egg

Main course choice between meat, fish or vegetarian

Goats cheese salad

Green salad

Main dish with snack by choice including dessert

Fish salad

smoked salmon, fried scampi and mackerel

fresh salad with honey dressing, sun dried tomatoes and walnuts

crispy tortilla with vegetables and parmezan

Spicy vegan cajunburger

with salad, pickles and tomato salsa

Spring roll 2.0

Red pesto pasta

14,50

hamburger, croquette, chicken nuggets of frikadel

Frites with mayonaise and apple sauce

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Oreo mascarpone 7,75

8,75

~ DESSERT ~

7,50

6,75

8,75

8,25

8,50

8,50

10,75

with vanilla ice cream, whipped cream and raspberry

Cheesecake

Served with a Vintage Port, if it is wanted

Chef dessert

'Dudok'' apple pie

with red fruit compote, vanilla mascarpone and raspberry biscuit

with caramel and vanilla ice

Mousse glacé de la Montelimar

ice mousse with raspberry sauce

Sorbet Buena Vista

Italian foam

Chocolate cake

with cinnamon ice and whipped cream

Cheese platter Kinderdijk

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Would you like to have a fun night dinner at Grand Café Buena Vista?

The Tapas below are the answer.

You've got 2,5 hour time to order unlimited between 

the lovingly prepared Tapas €28,50 p.p

You can choose between:

We serve the Tapas per table.

Max. 2 Tapas per person per round.

Drinks and dessert not included.

We charge € 4,00 per Tapas you do not consume.

Beet root carpaccio with goats cheese and balsamic

Meatballs in tomato sauce
Chefs soup

Cheese croquettes with mustard mayonnaise
Shrimp croquettes

Spanish tortilla with tomato, garlic and rosemary
Beet root waffle with honey and goats cheese

Grilled salmon
Tapas Buena Vista
Can of anshovy oilives

Beef tenderloin with stroganoff sauce
Tempura of prawn with antiboise
Spicy fried scampi
Mousse of mackerel

Bruschetta with ratatouille
Crispy feta stick with figs compote
Frites with mayonaise

~ SHARING IS CARING ~

Small satay

Beef carpaccio

Garlic chicken wings
Chicken piri piri

Iberico ham croquette
Calamaris
Fried onion rings

Smoked salmon

Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!



Heeft u een allergie en wilt u informatie? Vraag het ons!


