THE

BISTRO

CARTE

DE

MENU

DÉJEUNER

PLATS DE VIANDE

TOT 17.00

Croque Monsieur met ham en kaas		

8,50

Bourgondische runderkroketten met brood, salade, mosterd 10,50
Uitsmijter met ham en/of kaas en salade		

9,50

Broodje tonijnsalade meergranen-/ pompoenzuurdesembrood 7,50
met limoenmayonaise, sojabonen,olijven en furikake
Broodje BLT brioche brood met coeur de boeuf, spek,

7,50

little gem sla en samoeraisaus
Vaesharteltburger rund- of lamsvlees op brioche brood met

12,50

rode uicompote, bbq-saus en cheddarkaas (frites: +3 euro)

Vaesharteltburger rund- of lamsvlees op brioche brood met
rode uiencompote, bbq-saus en cheddarkaas

15,50

Zuurvlees regionale runderstoof geserveerd met		
appelcompote, frites en salade

15,50

Rundertournedos met roseval aardappels, asperges,		

25,50

champignons en truffelsaus
Steak tartaar (180 gr) à la minute gemaakt met eidooier, 25,50
zwarte knoflookmayonaise en augurk
Hoender supreme omwikkeld met serranoham en salie,

18,50

chimichurri aardappel, bimi en portsaus

ENTRÉES

TASTY
CUISINE IN A
CLASSICAL
ATMOSPHERE

Broodplankje met tapenade, aïoli en olijfolie		

6,50

Bouillabaisse met rouille en knoflookcroutons		

10,50

Knoflooksoep met chorizo en limoenolie 		

6,50

Steak tartaar à la minute gemaakt met eidooier,

13,50

PLATS DE POISSON
Mosselen met friet, salade en aïoli			
Dorade met brandade, artisjok, prei en kaviaarsaus		

zwarte knoflookmayonaise en augurk
Gravad lax met crème van limoen en zoetzure groentjes

12,50

PÂTISSERIES

MENU

Coupe aardbeien vanille-ijs met aardbeien en slagroom

6,50

Eton mess van cheesecake, rood fruitcompote, 		

8,50

merengue, vanille-ijs en pistache

Drie-gangenmenu van de chef | 28,50 p.p.

SALADES

Choco soufflé met champagnesabayon en mangosorbet

7,50

Kaasplank met Franse kazen, brood en stroop		
Kaasplank als onderdeel van het menu? +4,00

11,50

Dagelijks wisselende vlaai van lokale 			
Patisserie Lemmens

4,00

				
					

KLEIN | GROOT

Caesar salade met gemarineerde kipfilet, spek,
parmezaan, ansjovis en croutons

11,50 | 15,50

Tonijn-scampi salade met tonijnsalade, scampi’s,
11,50 | 15,50
olijven, cherrytomaatjes, furikake en citroenmayonaise

Allergisch of liever geen ...? Laat het ons weten!

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

21,50
18,50

