
Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten •  
parmezaanse kaas • rucola

Scampi Roomsaus
Rode peper • champignon • bosui • taugé

Gerookte Paling
Paling velouté • dragon olie • crostini

Steak Tartaar
Tempura garnaal • citroen mayo • hartige tuile

Caprese
Tomaat • basilicum • pijnboompitten • buffel-
mozzarella

Uiensoep
Traditionele Franse uiensoep • kaascrouton

Soep van ‘t Moment
Wisselende soep van de chef

Meringue 
Champagne crème • citroen ijs

Kokos bavarois 
Mango crème • sesam tuile

Trifle 
Framboos • crumble

Kaasplateau 
Kletzenbrood • 4 kaassoorten • vijgencompôte

Witte Choco Mousse 
Zoete sinaasappel

Dame Blanche 
Vanille ijs • chocoladesaus

Kalfsoester
Tijm jus • serrano chip

Scholfilet
Hollandaise • doperwt • citroen beurre blanc

Rogvleugel
Beurre noisette • kappertjes • peterselie

Sliptong
3 st. • remoulade • citroen

Linzenstoof
Aubergine • rode peper • munt • flatbread

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd  
met onze verse frites. Salade op verzoek.
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Dumplings
Pulled pork • bosui • sesam

9,50

Varkensfilet
Lardo • honing jus • rozemarijn

Poussin
Hele piepkuiken • Provençaalse kruiden

19,50

21,50



Broodje Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten • Parmezaanse 
kaas • rucola

Club Sandwich Pastrami
Zoete rode ui • cheddar • tomaat • komkommer

Biefstuk
Met friet of brood • huisgemaakte jus

Uitsmijter
Topping: ham (+0,50), kaas (+0,50), spek (+0,75)

Uiensoep
Traditionele Franse uiensoep • kaascrouton

Soep van ‘t Moment
Wisselende soep van de chef

Omelet
Topping: ham (+0,50), kaas (+0,50), spek (+0,75)

Uitsmijter Du Bistro
Carpaccio • truffelmayonaise • rucola •  
Parmezaanse kaas • pijnboompitten

Salade Geitenkaas
Baby courgette • rozijnen • zoete walnoot

Salade Vis
Met gebakken scholfilet • gerookte zalm • scampi’s
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Broodje Gegrilde Kip
Little gem • pittige mayonaise

9,75

Broodje Serranoham
Balsamico stroop • zongedroogde tomaat •  
pijnboompitten

10,25

Broodje Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade • rode ui • gekookt eitje

Keuze uit een witte of bruine bol.

Keuze uit een witte of bruine sandwich.

9,50

Club Sandwich Zalm
Huisgerookte zalm • tomaat • komkommer • avocado

10,50

Avocado Toast
Gekookt eitje • komkommer • limoen yoghurt •  
koriander

8,75

salades
Flatbread Hummus
Huisgemaakte flatbread • hummus • gegrilde 
little gem • radijs • krokante uitjes

9,50

Du Bistro Burger
Op een brioche bol • pastrami •  cheddar • tomaat  
• sla • uienringen • pittige mayonaise • nacho chips

Ook te bestellen als hoofdgerecht voor 17,50

15,00

Keuze uit wit of bruin brood.


