THE

BISTRO

CARTE

DE

MENU

DÉJEUNER *

PETIT SNACKS

= TOT 17.00

Wisselend kaasassortiment van onze kaasleverancier
Seizoenssoep van de chef				

5,50

met dagvers brood en appel-perenstroop uit eigen tuin

Stokbroodje boerenham*			

7,00

Borrelplank met o.a. kaas, bitterballen, stokbrood 		

Stookbroodje beenhamsalade*		

		7,50

Croque Monsieur* met ham en/of kaas		

7,50

Uitsmijter* met ham en/of kaas		

8,50

Ambachtelijke kroketten* op boerenbrood met mosterd

9,50

Vers boerenbrood* met gerookte zalm en limoencrème

11,50

SALADE

TASTY
CUISINE IN A
CLASSICAL
ATMOSPHERE

				

KLEIN | GROOT

Salade krokante kip met parmezaanse kaas
en chilisaus

13,50 | 16,50

Salade gebakken scampi met limoen en		
groene kruidenmayonaise

13,50 | 16,50

Salade Niçoise à la Vaeshartelt			

13,50 | 16,50

PLATS DE VIANDE

		
Seizoenssoep van de chef
			
Gegrilde zalmfilet met salade en friet
Steak poivre met salade en friet
			
Crème Brûlée met rood fruit

PÂTISSERIES
Huisgemaakte brownie met rood fruit en vanille-ijs

5,00

Coupe karamel met chocolade-ijs			

5,00

Coupe aardbeien met vanille-ijs			

6,50

Crème brûlée met vanille-ijs				

6,50

Brusselse wafel met vanille-ijs, aardbeien en slagroom

7,50
4,00

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

15,00

Dagelijks wisselend gebak van onze 			
lokale bakker Patisserie Lemmens

Steak poivre met oerfriet en frisse salade			

18,50

LES ENFANTS

22,50

Gegrilde zalm met oerfriet en frisse side salad		

18,50

SUPPLEMENTEN

10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21:00

MENU 27,50 P.P.

15,00

Sliptongetjes (3 stuks) à la meunière gebakken 		
met citroen, oerfriet en gemengde salade

Broodjes (3 stuks) met roomboter of kruidenboter		

2,50

Portie oerfriet met mayonaise				

3,50

Mayonaise, curry, ketchup				

0,50

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

12,50

kruidenboter

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

PLATS DE POISSON

11,75

Seizoenssoep van de chef		

3,50

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

4,50

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

Vraag naar onze allergenenkaart

