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

Entrées
Carpaccio van zijlende met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, rode ui en pijnboompitjes

€

12,50

Vitello le Soir; op lage temperatuur gegaard kalfsvlees
met tonijn crème, afgedekt met knapperige groentes
aangemaakt met witte-truffel olie

€

13,50

Terrine van eendenlever en gerookte eendenborst,
brioche-brood, abrikozen-compote,
en appelstroop met calvados

€

17,50

6 Grote black tiger gamba’s met knoflook, tzatziki,
wakame, gember en rode peper

€

12,50

Rolletjes van Rauwe gemarineerde tonijn gevuld met
Oosterse salade en sojadressing

€

13,50

Al onze voorgerechten worden geserveerd met rustiek
stokbrood en gezouten Roomboter.

Grosse Pièce
Krokant gebraden tamme eendenborst

€

21,50

Kalfsoester met tijm jus en Ammerooise shi-itake

€

22,50

Zeewolf in panko met een zachte botersaus

€

21,50

Gegrilde Australische runder bavette grain-fed
met truffeljus

€

25,50

Zeebaarsfilet met kerriesaus

€

21,50

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

Fromage et desserts
Chocoladetaart van pure chocolade met sinaasappelmousse,
Sinaasappel chocolade en hazelnoot-crunch

€

7,50

Vanille hangop met rood fruit en frambozensaus

€

7,50

Assortiment kazen ( 5 soorten) met noten en perenstroop

€

12,50

Aardbeien Romanoff met vanille-ijs

€

7,50

Keuze-menu
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 € 55,00 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 € 19,50 p.p.
Voor 4 gangen het wijnarrangement à € 26,00 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 vanaf 8 personen bij ons komt eten stellen wij –samen met ueen 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 € 37,50 p.p.

