THE

BISTRO

CARTE

DE

MENU

DÉJEUNER

MENU

TOT 17.00

Drie-gangenmenu van de chef | 27,50 p.p.
Croque Monsieur met ham en/of kaas		

8,00

Bourgondische runderkroketten met brood

8,50

Uitsmijter met ham en/of kaas			

9,50

Ambachtelijk brood met pulled pork, koolsalade, 		

9,50

little gem sla en teriyaki
Ambachtelijk brood met gerookte zalm, zoetzure groenten

11,50

en hangop met steranijs

PLATS DE POISSON
Zeebaars met antiboise en crème van wortel en gember
Slibtongetjes à la meunière gebakken 			
met citroen, frites en gemengde salade

PETIT SNACKS

ENTRÉES
Seizoenssoep van de chef 				5,50
Broodplankje met olijventapenade, olijfolie en aïoli

TASTY
CUISINE IN A
CLASSICAL
ATMOSPHERE

Bouillabaisse met rouille en croutons

6,50

		8,00

Gerookte forelrilette met wilde tomaat, 		

9,50

rucola en amandel
Carpaccio van hert met crème van cranberries en

11,50

Broodplankje met olijventapenade, olijfolie en aïoli		
6,50
Bourgondische bitterballen (8 stuks)			
7,50
Mini chorizokroketjes (6 stuks)				7,50
Scampi’s aïoli met brood				8,50
Kaasplankje met diverse Franse kazen, kletzenbrood
11,50
en stroop
Borrelplank met Jambon Cru, diverse kazen, warme hapjes, 12,50
brood en tapenade

Parmezaankletskop

PÂTISSERIES

SALADES
				

KLEIN | GROOT

Salade geitenkaas met honing, notenmelange en
Dubbelbokbier-stroopsaus

9,50 | 14,50

Salade gerookte ribeye, crème van zwarte
knoflook en bundelzwam

10,50 | 15,50

en kokos-roomijs

Salade zalm-scampi met wasabicrème en wakame

11,50 | 16,50

Dagelijks wisselende vlaai van lokale 			
Patisserie Lemmens

Crème Brûlée van tonkabonen met karamel-roomijs

6,50

Ananas gegrild en gemarineerd met sabayon 		

7,50

LES ENFANTS

PLATS DE VIANDE

Seizoenssoep van de chef		

3,50
4,50

Zuurvlees: regionale runderstoof geserveerd met		
appelcompote en frites

14,50

Tosti
			
met ham en/of kaas, curry en garnituur

6,50

Vaeshartelt lams- of rundvleesburger van Daalhoeve
met coeur de boeuf, augurken, cheddarkaas en frites

15,00

Frietjes met snack 			
frikandel of kroket en garnituur
Tagliatelle bolognese 		

6,50

Steak gebakken en geserveerd met beurre café de Paris

19,00.

Kinderijsje 				
Vanille-, aardbeien- of
chocoladeroomijs met slagroom

3,50

frites en gemengde salade

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

21,50
22,50

Heb je een allergie? Meld het bij één van onze medewerkers.

4,00

