
Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten •  
parmezaanse kaas • rucola

Geitenkaas
Little gem • gegrilde perzik • walnoot

Vissoep
Vissoep van de chef met groene kruiden

Zachtgegaarde Kipfilet
Boter • rozemarijn • knoflook • serranoham

Soep Van ‘t Moment
Wekelijks wisselende huisgemaakte soep

Dame Blanche 
Vanille ijs • slagroom • warme chocoladesaus

Chipped Brownie
Koffie crème • oreo ijs

Kaasplateau 
Vijgenbrood • stroopje van port

Cheesecake 
Ingelegde perzik • yoghurt ijs

Du Bistro Sorbet 
Sorbet ijs • vers fruit • slagroom

Entrecote (225 gram)
Jus van Zwijndrechts gebrouwen bier (Blacksmith)

Heilbot
Hollandaise • groene kruiden olie

Corvina
Schuimige citroensaus

Tongschar
Rouille • citroen

Filodeeg Taartje
Ricotta • pompoen • paddenstoelen • zon- 
gedroogde tomaatjes

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met onze 
verse frites en mayonaise. Salade op verzoek.
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Gerookte Forelfilet
Paling schuim • dille crouton • ingelegde radijs

Scampi Roomsaus
Rode peper • taugé • bosui • champignon
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14,50

Varkensprocureur
Soja • gember • sesam

Eendenborstfilet
Portjus • gebakken paddenstoelen

21,50

23,50

Diner



Broodje Carpaccio
Parmezaanse kaas • pijnboompitten • truffel- 
mayonaise • rucola

12 Uurtje
Sandwich (3st.): ham/kaas, gebakken eitje, 
rundvleeskroket • soep van ‘t moment

Club Kip
Spek • sla • komkommer • tomaat • pittige mayo

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

Vissoep
Vissoep van de chef met groene kruiden

Soep van ‘t Moment
Wekelijks wisselende huisgemaakte soep

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

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

Huisgerookte Kipfilet
Olijven • zoetzure groenten • kerriemayo • serranochip

Vis
Gegrilde zalm • scampi • ingelegde radijs • citroenmayo

Geitenkaas
Schuim van geitenkaas • gegrilde perzikken •  
little gem • walnoten
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Lunch

eiergerechten

Soepen

broodjes

Broodje Gerookte Forelfilet
Ingelegde radijs • dille • citroenmayo

11,75

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

11,50

Broodje Huisgerookte Kipfilet
Kerriemayo • avocado • tomaat • krokante ui

Witte of Bruine bol

11,50

Champignon Toast
Ui • spek • paprika • peterselie

10,50

salades

Bruschetta Geitenkaas
Walnoten • honing • rucola

Flatbread Pittige Kip
Huisgemaakt flatbread • kippendij • koriander • 
bosui • taugé • paprika • champignons •  
limoen yoghurt

10,75

11,50

Flatbread Gegrilde Zalm
Avocado • zoetzure groenten • kruiden olie

Rundvlees Kroketten (2 stuks)
Met friet of brood • mosterd

12,50

10,75

Witte of Bruine sandwich

wit of bruin brood


