dinerkaart
Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten •
parmezaanse kaas • rucola

10,50

Hartige Mille-Feuille
12,50
In laagjes opgebouwd met crostini’s • gerookte
runderlende • gesmolten brie • pompoen crème
Gerookte Eendenborst
11,50
Paddenstoel • balsamicostroop • gesuikerde walnoot
Scampi Roomsaus
Rode peper • champignon • bosui • taugé

11,50

Zalmrilette
10,50
Bloemkool crème • peterselie olie • hartige tuille
Groente Paletje
9,50
Kleurrijk bordje met gekonfijte mini biet • paddenstoelen • pompoen • cherry tomaat • aubergine
Bospaddenstoelensoep
7,25
Huisgemaakte gebonden bospaddenstoelensoep
Soep van ‘t Moment
Wisselende soep van de chef

6,25

Nutella Dessert
Crème van Nutella • gesuikerde hazelnoot •
mandarijn granité • kaneel

8,00

Shireen’s Cheesecake
Karamel ijs

7,50

Home Made Truffels
Van kastanje ijs en speculaas • vanille saus

8,50

Hertenbiefstuk
Rode wijn jus

21,50

Bœuf bourguignon
Rode kool • aardappelpuree

19,50

Iberico Rack
Mosterdsaus

23,50

Skirt Steak
Tijmjus • cherry tomaatjes

22,50

Tarbot
Boterjus • citroen • peterselie

24,50

Kabeljauw
Citroen • beurre blanc

21,50

Pompoenrisotto
17,50
Paddenstoelen • ricotta • rode biet croutons
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met onze verse frites. Salade op verzoek.

Tarte Tatin
Stoofpeer • vanille ijs

8,50

Herfst IJscoupe
Kastanje, vanille- en karamel ijs • warme
amarena kersen

7,50

Kaasplateau
12,50
Kletzenbrood • 4 kaassoorten • vijgencompôte

Keuze uit een witte of bruine bol.

lunchkaart

Kroketten met friet of brood

Broodje Carpaccio
10,50
Truffelmayonaise • pijnboompitten • Parmezaanse
kaas • rucola

9,50

Soepen

Broodje Gegrilde Kip
Little gem • pittige mayonaise

9,75

Bospaddenstoelensoep
7,25
Huisgemaakte gebonden bospaddenstoelensoep

Broodje Warm Vlees
Fricandeau • champignon • ui • paprika •
huisgemaakte jus

9,25

Soep van ‘t Moment
Wisselende soep van de chef

Broodje Tonijnsalade
Little gem • rode ui • gekookt eitje

9,50

6,00

eiergerechten
Keuze uit wit of bruin brood.

Keuze uit een witte of bruine sandwich.
Club Beef
11,50
Gerookte runderlende • gesmolten brie • sla • tomaat

Uitsmijter
7,00
Topping: ham (+0,50), kaas (+0,50), spek (+0,75)

Club Zalm
Zalm rilette • sla • tomaat • rode ui

11,50

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

Truffel Toast
Bospaddenstoelen • ricotta

10,50

Omelet
7,50
Topping: ham (+0,50), kaas (+0,50), spek (+0,75)

Flatbread Hummus
9,50
Huisgemaakte flatbread • hummus • gegrilde
little gem • radijs • krokante uitjes
Flatbread Pittige Kip
9,75
Huisgemaakte flatbread • gegrilde kippendij •
bosui • taugé • champignons • limoen yoghurt
15,00
Du Bistro Burger
Op een brioche bol • pastrami • cheddar • tomaat
• sla • uienringen • pittige mayonaise • nacho chips

12,50

salades
Geitenkaas
13,50
Geroosterde pompoen • walnoten • rozijnen
Eendenborst
Gerookte eendenborst • paddenstoelen •
balsamicostroop • gesuikerde walnoot
ook te bestellen als hoofdgerecht voor 17,50

14,50

