THE

BISTRO

CARTE

DE

MENU

PLATS DE POISSON

DÉJEUNER TOT 17:00
Steak tartaar (80 gr.) met een vers hoeve ei,		
zoetzure structuren en truffelmayonaise

10,50		Sliptongetjes (3 stuks) à la meunière gebakken 		
met citroen oerfiet en gemengde salade

22,50

Toast champignons à l’escargots met kopgarnituur 		

9,50

18,50

Escargots classique met kruidenboter (6 stuks)		

7,00

Gegrilde zalm met sepia pasta, zeekraal, olijven en		
saffraan kroepoek

Vers boerenbrood met gerookte zalm en avocadocrème

11,50

Fish & chips met knoflook wedges,
		
piccalillycrème, citroen en kropslaharten

15,50

Croque Monsieur met ham en/of kaas		

7,50

Uitsmijter met ham en/of kaas			

8,50

Kroketten met brood			

		8,00

FROMAGE

Seizoenssoep van de chef 				5,50
Bouillabaisse met rouille en croutons om te delen		

7,50 p.p.

SALADE

TASTY
CUISINE IN A
CLASSICAL
ATMOSPHERE

11,75

Salade krokante kip met parmezaanse kaas 		
en chilisaus

14,50

Salade gebakken scampi met limoen en			
groene kruidenmayonaise

14,50

Salade burrata met een mix van wilde tomaten en		
krokante basilicum uit eigen tuin

14,50

PLATS DE VIANDE
Gemarineerde saté van kippendijen met 			
pindasaus à la sous-chef Nick en oerfriet of brood

14,50

Vaeshartelt lams- of rundvleesburger van Daalhoeve
met gekarameliseerde uien, cheddarkaas, kropslaharten
en de beste BBQ-saus van de wereld

15,00

Rib-eye steak (350 gr.) om te delen			
met bearnaisesaus, oerfriet en witte koolsalade
Steak tartaar (140 gr.) met vers hoeve eitje,		
zoetzure structuren, oerfiet en truffelmayonaise

Huisgemaakte blondie van witte chocolade 		

3,00

Huisgemaakte brownie van pure chocolade		

3,00

Supplement rood fruit en roomijs van witte 		
of pure chocolade

2,00

Dagelijks wisselend gebak van onze 			
lokale bakker Patisserie Lemmens

4,00

LES ENFANTS
3,50
4,50

19,00 p.p.

Croque Monsieur 			
met ham en/of kaas,
curry en garnituur

16,50

Toast met Nutella (2 sneetjes) 		

4,50

Oerfrietjes met snack 		
frikandel, kroket of kipcorn
en garnituur

6,50

Spaghettini bolognese 		

6,50

Kinderijsje 				
Vanille-, aardbeien- of
chocoladeroomijs met knetterdip

3,50

Broodjes met roomboter				2,50
3,50

Mayonaise, curry, ketchup				0,50

11:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21:00

PÂTISSERIES

Seizoenssoep van de chef		

SUPPLEMENTEN
Portie oerfriet met mayonaise				

Wisselend kaasassortiment van onze kaasleverancier
met dagvers brood en appel-perenstroop uit eigen tuin

*Brood apart verkrijgbaar. Broodjes voor bij de salades
en soepen zijn voorzien van roomboter en olijfolie.

Vraag naar onze allergenenkaart

