Lieve gasten,
met plezier wil ik u laten genieten van onze gerechten bereid met
natuurlijke producten uit de regio. Het bewijs dat dit lekker èn
betaalbaar tegelijk kan zijn beleeft u hier Bij d’Ingens, maar ook
tijdens een catering bij u thuis of op uw werk!
2014: plannen maken, een nieuwe uitdaging, het roer volledig om.
Hierbij kwam mijn ‘oude liefde’ boven drijven: een onderneming in
de food-sector. Zo werd Soep d’Ing geboren: het bereiden en wecken
van verse soepen zonder pakjes en zakjes.
2017: overname van mediterraan cateringbedrijf La Casa Dei
Cicchetti. Verandering van bedrijfsnaam naar Bij d’Ingens.
2018: in augustus heb ik hier op de Markt van Boxtel de deur
geopend. U bent van harte welkom!
Samen met mijn topteam hebben we de afgelopen jaren hard
gewerkt om Bij d’Ingens op de kaart te zetten. Inmiddels een begrip
in Boxtel en daar ben ik trots op!
Geniet, maak mooie herinneringen en eet smakelijk!
Uw gastvrouw, Ingrid.
Openingstijden
Dinsdag t/m donderdag: 10:00 – 18:00 uur
Vrijdag: 09.00 – 22:00 uur
Zaterdag en zondag: 10.00 – 22:00 uur

Wifi
markt14!

VOORGERECHTEN
SOEPEN

Broodplankje met smeersel

4,5

Vitello tonato
kalfsfricandeau - huisgemaakte tonijnmayo
kappertjes - mesclun

8

Proeverijtje Bij d’Ingens
trio van carpaccio, buffelmozzarella en een
gamba-spiesje

9

Gamba’s in knoflookolie uit de oven
gamba’s geserveerd met brood en boter

8,5

Rundercarpaccio
rucola - truffeldressing - parmesan
gedroogde zontomaat - pijnboompitjes

8

Marokkaanse kippensoep

5

Tomaat - basilicumsoep (V)

4,5

Franse uiensoep gegratineerd met gruyère

5,5

Soep van de maand

6

PASTA'S
SALADES

Pasta bolognese
rucola - parmesan - groen kruidencrumble

9,5

Pasta carbonara
roomsaus - spek - parmesan - peterselie

9,5

Pasta primavera (vegan)
tomatensaus - roergebakken courgette
champignons - rode ui - paprika

11

Onze pasta’s zijn ook KHA te bestellen

+1,5

Gegrilde kip
kip - mango - tomaat - honingmosterd-dressing

12

Geitenkaas
geitenkaas - walnoten - spek - tomaat - cranberry
dadel-vijgenbalsamico (ook vega mogelijk)

12

Surf & turf
carpaccio - gamba’s - zontomaat
truffelmayo - parmesan - pijnboompitjes

14

Caprese (d’n Buff - Boxtel)
buffelmozzarella - tomaat - pesto - pijnboompitten

13

Geserveerd met brood (ook KHA) en kruidenboter

KINDERMENU

Kleintje pasta bolognese

5,5

Kipkrokantjes (3 stuks) met frietjes en appelmoes

7,5

Bitterballen (4 stuks) met frietjes en appelmoes

6,5

HOOFDGERECHTEN

Boerenschnitzel
schnitzel - champignons - paprika - ui - spek

17

Toscaans stoofpotje (Crole - Sint-Oedenrode)
biologisch rundvlees gestoofd in rode wijn met
verse kruiden - ui - zontomaat - zwarte olijf

20,5

Kip bourguignon
stoofpotje van mals kippendijvlees

17,5

Gegrilde varkenshaaspuntjes
varkenshaas - courgette - paprika - lenteui
orange/chilisaus

17,5

Runderbeefreepjes teriyaki
rundvleesreepjes - groene asperges - champignons
lenteui - knoflook - sesam - teriyakisaus

18

Tournedos
met truffeljus, champignons of rode wijnsaus

24,5

Vistrio uit de oven
kabeljauw - zalm - victoriabaars - verse kruiden

21,5

Gebakken Meervalfilet (De Stroom - Oirschot)
tomatensaus witte wijn - ui - kappertjes - ansjovis
olijf (oud Siciliaans recept)

20

Boeren vegaburger op Italiaanse of polderbol
vegancheddar - ui - ei - champignons - sambasaus

17

Geserveerd met knapperige frietjes en indien gewenst
gemengde sla
KHA mogelijk: warme groenten i.p.v. frietjes

+2

NAGERECHTEN
COFFEES
LIKEUREN

Coupe Cerise
bourbon vanille roomijs - kersen
amarenesaus - slagroom

6,5

Dame Noir
chocolade roomijs - witte chocoladesaus
chocolade crispy - slagroom

7

Cheesecake
cheesecake aardbei/witte chocolade
aardbeien roomijs - slagroom

7,5

Coupe Nocciola (18+)
roomijs hazelnootpraliné - Frangelico likeur
kletskop - slagroom

8

Crème brûlée
crème brûlée - bourbon vanille roomijs
sinaasappel - slagroom

7,5

Kinderijsje (tot 12 jaar)
vanille en aardbeienroomijs - smarties
slagroom

4

Irish coffee - whiskey en slagroom

7

Italian coffee - amaretto en slagroom

7

Spanish coffee - Tia Maria en slagroom

7

Cartagena coffee - Licor 43 en slagroom

7

Amaretto

4

Frangelico

4,5

Tia Maria

4,5

Licor 43

4,5

Bailey’s

4,5

Limoncello

4,5

WIJNKAART
“Gezelligheid en een goed glas wijn zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Onze wijnen zijn met zorg geselecteerd en
samengesteld en hebben allemaal een verhaal. Wijnen van
lokale, kleinschalige wijnproducenten, waar je zelf tijdens je
vakantie op bezoek kunt gaan! Wij van Bij d’Ingens zijn ervan
overtuigd dat je voor de beste kwaliteit moet zoeken naar
wijnhuizen die alles, van wijngaard tot wijnfles, zelf doen.
Deze wijnen hebben wij, in samenwerking met Wijndivas voor
u gevonden.”

WIT

Sinforiano - Raimun Verdejo

4 / 19,5

Spanje / VT Castilla y León / Verdejo, Sauvigon Blanc
Karakter: extravert en populair
Het stralende middelpunt. Gemaakt door Spaans familiehuis
Sinforiano, die een wijn hebben gemaakt voor échte Bourgondiërs.
Heerlijk fris met een mooie fruitige smaak.

Las Virtudes - Adelum Blanc

4,5 / 21

Spanje | DO Alicante | Sauvignon Blanc
Karakter: vrolijk en stijlvol
Fris, zacht en stuift vrolijk het glas uit. Met één slok van de Adelum
Blanc zit je weer op dat zonnige terras aan de boulevard in Alicante.

ROSÉ

Les Vignerons des Albères - Malicieuse

4 / 19,5

Frankrijk / IGP Côtes Catalanes / Grenache Gris
Karakter: ingenieus en aantrekkelijk
Een echte topper. Elegant, fruitig en… valt ook in de smaak bij
mannelijke wijnliefhebbers. Echt een rosé met karakter, Provence-stijl.

ROOD

Cantore di Castelforte – Primitivo Salento
‘Masserie Centonze’

4,5 / 21

Italië / IGT Salento / Primitivo
Karakter: behendig en doorzettend
Alles wat je van een Primitivo verlangt. Volle rode wijn, van veel zon,
veel fruit en de elegantie van een Italiaanse wijn.

BUBBEL

Mass Bianchet – Prosecco DOC Spumante “Salt”

5,5 / 25

Italië / DOC Prosecco / Glera
Karakter: sociaal en zelfverzekerd
Fruitige, frisse, sociale bubbel. Nodigt uit om in gezelschap van te
genieten. Bijzonder, aangezien de wijnproducent erg introvert is.

DESSERT

Villa Medici – La Valle del Re Custoza Passito

5,5

Italië | IGT Veneto | Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese,
Tocai Friulano
Karakter: dartel en goedhartig
Uitgebalanceerde, fruitige witte dessertwijn met een aangename
frisheid. Uit de omgeving van Desenzano del Garda, Sirmione en
Verona. De druiven zijn voor het persen zo’n 3-4 maanden gedroogd,
waarna 50% van het sap zo’n 6 maanden houtrijping heeft gehad.

Villa Medici – La Valle del Re Rosso Passito

5,5

Italië | IGT Veneto | Corvina, Rondinella
Karakter: trouw en zachtaardig
Verrassende rode dessertwijn uit de omgeving van het Gardameer.
Gemaakt van druiven die voor het persen eerst 2 maanden gedroogd
zijn, waarna 50% van de wijn zo’n 6 maanden gerijpt heeft in
eikenhouten vaten en de andere 50% gerijpt heeft in stalen tanks.

PSV

Witte port

4

Rode tawny port

4,5

Sherry

4

Martini Bianco

4

Heeft u een verjaardag, bedrijfsfeest of wilt u gewoon gezellig samenzijn, maar
niet uren in de keuken doorbrengen?
Met de catering van Bij d’Ingens hoeft u zich geen zorgen te maken en staat er
in een handomdraai een
broodjes-, hapjes-, soep- of warm buffet.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

