Voorgerechten
Brood

€ 4,50

Met kruidenboter

Bistro salade

€ 7,00

Salade met feta, olijven, ui en komkommer

Salade gerookte zalm

€ 13,50

Met citroen mayonaise

Carpaccio

€ 12,50

Dun gesneden rundvlees met Emmentaler kaas, zongedroogde tomaten en rucola

Soepen
Soep van de dag

€ 6,50

Een dagelijkse wisselende soep

Tomatensoep
Kippensoep

€ 7,00
€ 7,50

Hoofdgerechten
Pasta

€ 15,50

Pasta met tomatensaus, groenten, Emmentaler kaas en mesclun

Bistro maaltijdsalade

€ 13,50

Salade met feta, olijven, ui en komkommer

Tikka masala

€ 16,50

Rijkgevuld met seizoensgroenten in pikante rode currysaus geserveerd met rijst

Vis van het moment

€ 20,50

Een wisselend visgerecht, geserveerd met seizoensgroenten en frites

Visstoofpotje

€ 21,50

Verschillende dagverse vissoorten in een saus van witte wijn, geserveerd met frites

Zalmfilet

€ 20,50

Geserveerd met seizoensgroenten, frites en witte wijnsaus

Kipsaté

€ 19,50

Gebakken kipsaté, geserveerd met atjar, kroepoek, gebakken uitjes, satésaus en frites

Tikka masala

€ 18,50

Gebakken kipfilet in pikante rode currysaus geserveerd met rijst

Pasta bolognese

€ 17,50

Pasta met tomatensaus, gevuld met rundergehakt, groenten,
Emmentaler kaas en mesclun

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Hoofdgerechten
Stoverij

€ 21,50

Van rundvlees, geserveerd met frites en mesclun

Biefstuk*

€ 22,50

Geserveerd met seizoensgroenten, frites en kruidenboter

Schnitzel*

€ 18,00

Geserveerd met seizoensgroenten en frites

Varkenshaas*

€ 20,50

Geserveerd met seizoensgroenten en frites

Vlees van het moment*

€ 20,50

Geserveerd met seizoensgroenten en frites
Bij bovenstaande hoofdgerechten kan er gekozen worden voor een pepersaus of champignonsaus.
Hiervoor rekenen wij een supplement à € 2,50.

Nagerechten
Zeeuws Dessert

€ 8,00

Zeeuwse bolus met karamel ijs en slagroom

Vanille ijs

€ 7,00

Vanille ijs met warme chocoladesaus, aardbeiensaus,
karamel of advocaat en slagroom

Sorbet

€ 8,00

Sorbetijs met vers fruit en slagroom

Koffie & Thee
Koffie “Bistro de Luxe”

€ 6,50

Koffie of thee met bonbons, Babbelaar likeur en slagroom

Koffie “Bistro”

€ 4,75

Koffie of thee met bonbons en slagroom

“Café International’’

€ 7,75

Irish, French, Italian, Spanish of Zeeuwse koffie

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

