
Carpaccio
Parmezaanse kaas • pijnboompitten • rucola 
• truffelmayonaise

Tomatensoep
Verse tomatensoep met balletjes

Steak Tartaar
Kwartel ei • cornichons • krokante spek •  
sjalotten mayonaise

Soep Van ‘t Moment
Wekelijks wisselende huisgemaakte soep

Du Bistro Plankje
Verrassingsplankje van de chef

Knoflookbrood
Knoflookolie • gesmolten kaas

Dame Blanche 
Vanille ijs • slagroom • warme chocoladesaus

Trifle
Mascarpone crème • huisgebakken cake • 
passievrucht

Kaasplateau 
Vijgenbrood • stroopje van port

Citroen Cremeux 
Italiaans schuim • amandeltuiles • citroen ijs 

Du Bistro Sorbet 
Sorbet ijs, 3 soorten • vers fruit • slagroom

Varkensfilet
Omwikkeld met spek • salie boter • geroosterde 
paprikasaus

Heilbot
Saus van groene kruiden • citroen

Zwaardvis
Tomatensalsa • sjalot • knoflook

Gnocchi
Doperwten • botersaus • munt • krokante 
aardappel

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bij- 
passende (seizoens)groenten, onze verse frites 
en mayonaise. Extra frites op verzoek.

Graag een extra bakje salade op tafel? 
Geef het door aan ons bedienend personeel!
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Scampi Roomsaus
Rode peper • bosui • taugé • champignon

Gerookte Zalm
Gemarineerd met rode biet en sinaasappel •
ingelegde worteltjes • citrus dressing
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14,00

Gegrilde Rib-Eye
Bearnaisesaus

Zachtgegaarde Shortrib
Zoete uiencompote • huisgemaakte jus

25,50

24,00

Diner

Samen
 Delen



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)

Tomatensoep
Verse tomatensoep met balletjes

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

Vis
Gegrilde zwaardvis • scampi’s • tomatensalsa • 
croutons • olijven

Geitenkaas
Walnoten • honing • ingelegde worteltjes
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Lunch

eiergerechten

Soep

brood

Caprese
Mozzarella • tomaat • basilicum • balsamico

12,50

Serranoham
Zoete uiencompote • citrus dressing

12,75

Gerookte Zalm
Mierikswortel dressing • gekookt ei • zoetzure 
dressing

Witte of Bruine bol

12,75

Tosti Du Bistro
Bechamel • kaas • achterham

10,50

salade

Avocado Toast
Ingelegde groenten • gekookt ei • limoen  
yoghurt • rode peper

Flatbread Pittige Kip
Koriander • bosui • taugé • paprika • limoen 
yoghurt • champignons

11,75

12,75

Garnalen Kroketten (2 stuks)
Met friet of brood • cocktailsaus

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

12,50

11,50

Witte of Bruine sandwich wit of bruin brood

Varkenshaaspuntjes Roomsaus
Rode peper • paprika • champignons

16,50


