Voorgerechten
Bistro salade

6.75/13,00

Geitenkaas salade

11,00/19,00

Gerookte zalm

14,00

Caesar salade

8,75/15,00

Carpaccio

14,00

Salade met feta, olijven, ui en komkommer
Salade met geitenkaas, honing-dressing, appel en walnoten
Met een kappertjes-mayonaise op toast
Salade met tomaat, bleekselderij, ui, gegrilde kip en Parmezaanse kaas
Dun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, pijnboompitten
pesto en rucola

Voor bij het aperitief
Brood

4,75

Bistro Plank

9,75

Met kruidenboter en tapenade
Tapenade, olijven, charcuterie, brie & kruidenboter

Soepen
Dagsoep

6,75

Vissoep

9,25

Tomatensoep

7,25

Klassieke Franse uiensoep

7,25

Alle soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Heeft u een allergie? Laat het ons even weten.

Vegetarisch
Pasta

18,00

Pasta met tomatensaus, groenten en Parmezaanse kaas

Maaltijdsalade

Kies uw maaltijdsalade bij onze voorgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

Vis
Visstoofpotje

21,75

Fish and Chips

20,25

Dorade

23,25

Zalm

20,25

Verschillende dagverse vissoorten in een saus van witte wijn
Huisgemaakt van kabeljauw met remouladesaus
In zijn geheel gebakken dorade geserveerd met citroen en knoflook
Zalmfilet met witte wijnsaus

Heeft u een allergie? Laat het ons even weten.

Vlees
Kipsaté

20,25

Tikka masala

17,00

Pasta bolognaise

18,00

Escalope viennoise

18,00

Spareribs

23,25

Bistro burger

19,25

Stoverij

22,25

Vleesspies

22,25

Vlees variatie

26,25

Gebakken kipsaté met atjar, kroepoek en satésaus
Gebakken kipfilet in pikante rode currysaus geserveerd met rijst
Tagliatelle met tomatensaus en salade
In de pan gebakken schnitzel met citroen en tomaat
Keuze uit naturel, zoete of pikante marinade
Broodje hamburger met sla, komkommer, tomaat, kaas,
ui, champignon en BBQ-saus
Met bacon (+ €1,-)
Met spiegelei (+€1,-)
Van rundvlees met champignons, wortel en ui
Van rundvlees met salade en knoflook-aardappelen
Biefstuk, sparerib, kipspies en mini stoverij geserveerd met BBQ-saus

Heeft u een allergie? Laat het ons even weten.

Nagerechten
Zeeuws Dessert

7,75

Vanille ijs

7,00

Sorbet

8,25

Eton Mess

8,25

Zeeuwse bolus met karamel ijs en slagroom

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

Sorbetijs met vers fruit en slagroom

Meringue, slagroom en seizoensfruit

Koffie & Thee
Koffie “Bistro de Luxe”

5,00

Koffie “Bistro”

4,00

“Café International”

7,75

Koffie of thee met bonbons, Babbelaar likeur en slagroom

Koffie of thee met bonbons en slagroom

Irish, French, Italian, Spanish of Zeeuwse koffie

Heeft u een allergie? Laat het ons even weten.

