Openingstijden;
Donderdag uitsluitend op reservering
Vrijdag vanaf 18:00h
Zaterdag vanaf 18:00h.
Op alle overige dagen staan wij voor lunch en diner graag voor u klaar.
Echter wel op tijdige reservering en uitsluitend voor gezelschappen groter dan 12
personen.
Wij wensen u een fijn verblijf toe in onze Bistro.
Hubert Molenschot & medewerkers

Entrées
Carpaccio van zijlende met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

€

12,50

Vitello le Soir; op lage temperatuur gegaard kalfsvlees
met tonijn crème, afgedekt met knapperige groentes
aangemaakt met truffelolie

€

13,50

Brioche brood, eendenlever terrine, vijgen,
appelcompote en appelstroop met calvados

€

17,50

Black Tiger gamba’s met knoflook, tzatziki,
wakame, gember en rode peper

€

13,50

Ouderwetse Franse uiensoep met crouton en kaas

€

6,50

Al onze voorgerechten worden geserveerd met een verse knapperige meergranen spelt
bol met ongezouten Roomboter uit de bommelerwaard.

Grosse Pièce
Rose gebraden tamme eendenborst met tijm
En gecarameliseerde appel

€

20,50

Kalfsoester met tijm jus en Ammerooise shi-itake

€

24,50

Gebakken zeebaarsfilet met noilly prat saus

€

23,50

Gegrilde zalmfilet met kruidenboter

€

21,50

Gepocheerde ossenhaas met truffel

€

26,50

Wij serveren bij al onze hoofdgerechten bijpassende groentegarnituren
wisselend met de jaargetijden.
Verse dikke frieten met mayonaise plaatsen wij op tafel.

Fromage et desserts
Pure chocolademousse met bosvruchtenijs, vanille saus
En hazelnootcrunch

€

8,50

Crème Brullee met illy koffie sorbet

€

8,50

Assortiment kazen met vijgenbrood en perenstroop

€

12,50

Stoofpeer gevuld met kaneelmousse, speculaasparfait,
Gewelde pruimen en perenstroop

€

8,50

Taartje van noten, mango crème, banaan en chocoladesaus

€

9,50

Verrassingsmenu
Op verzoek serveren wij ook een verrassingsmenu bestaande uit gerechtjes van en
buiten de kaart. Dit bestaat uit een voorgerecht, tussen gerecht een hoofdgerecht en
een zoet nagerecht.
Dit menu is vier-gangen en kost € 45,00 p.p.
Dit menu wordt uitsluitend per tafel geserveerd!!

Wijnen
Wij kunnen in overleg met u, bij elk gerecht een passende wijn schenken.
Het wijnarrangement wordt u per glas geschonken. Vraagt u gerust naar suggesties.
Voor 3 gangen het wijnarrangement à € 16,50 p.p.
Voor 4 gangen het wijnarrangement à € 22,00 p.p.
Uiteraard kunt u ook zelf kiezen uit onze beknopte, maar mooie wijnkaart.

Kindermenu
Ook voor onze kleine medemens kunnen wij een passend menu samenstellen.
Tomatensoep, friet met appelmoes, verse groentes of sla met kroket of frikadel en ijsje
na € 10,50 p/kind

Groepsmenu
Als u met een gezelschap groter dan 10 personen bij ons komt eten stellen wij –samen
met u- een groepsmenu samen, dit omdat wij anders de kwaliteit niet kunnen
waarborgen.
U kunt dan kiezen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 desserts.
Dit menu kost € 31,50 p.p.

Koffie en thee
Wij serveren voor u Illy-cafe en verse thee van Damman.
Koffieservice; koffie of thee naar keuze met heerlijke friandeses € 4,95
Ieder kopje daarna;
Koffie;
Lungo
€ 2,00
Espresso
€ 2,00
Dubbele espresso
€ 3,60
Cappuccino
€ 2,40
Thee

€ 2,00

Samengestelde koffie;
Latte Macchiato
€ 2,60
Irish Coffee
€ 6,95
French Coffee
€ 6,95
Dutch Coffee
€ 6,95
Spanish coffee
€ 6,95
Italian coffee
€ 6,95
Mexican Coffee
€ 6,95
Deze zijn uiteraard inclusief de friandeses

Bieren
Daar wij brand proeflokaal zijn serveren wij een groot scala aan bieren, voornamelijk van
Brand.
Ook hebben wij een wisseltap voor de seizoensbieren, vraag ernaar!
Ons standaard pils in onze Bistro is de bekende Brand up en uiteraard van de tap.
Brand Up
€ 2,40
Brand Pilsener
€ 2,30
Brand zwaar blond
€ 3,60
Brand IPA
€ 3,60
Brand Saison
€ 3,60
Brand Imperator
€ 3,60
Brand Weizen
€ 2,80
Wisseltap
€ 3,50
Radler/oud bruin
€ 2,80
Radler 0.0/Heineken0.0
€ 2,50
Wieckse Rose
€ 2,50

Waters
Wij schenken Sourcy, plat en sprankelend
Per glas
€ 2,20
Per fles
€ 5,00
Ook schenken wij op verzoek karaffen ijswater, echter wanneer men gemiddeld minder
dan 2 consumpties p.p. drink over de avond dan brengen wij per karaf € 2,95
waterservice in rekening.

