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Vis eN sCHeLpdieReN:
Oesters Creuses No2, met                                      p.st.
frambozen-sjalottenvinaigrette    

Garnalencroquetten van Holtkamp met 
citroenmayonaise 

Vistrio Bardot; bisque de homard, 
kreeftencroquette en brioche met gerookte zalm, 
gepocheerd ei en Béarnaisesaus

Canadese kreeft (500 / 600 gr.), gekookt of               1/2
gegrild met antiboise en citroenmayonaise              1/1                         

Bouillabaisse uit Marseille, rijkgevulde vissoep

Noordzeetong à la meunière (ca. 350 gr.), 
geserveerd met een frisse salade    
          
VLees:
Klassieke steak tartaar met                                    90 gr.                    
een gepocheerd eitje, huisgemaakte                   150 gr.
piccalilly en mosterdmayonaise  

Vleestrio Bardot; steak tartaar, kalfsvlees-
croquette, brioche met ambachtelijke ham, 
gepocheerd ei en Hollandaisesaus

Gebakken ossenhaas (180gr.) met paddenstoelen,            
peterselie en truffelboter                                
Supplement gebakken eendenlever 

Gegrilde kalfs rib-eye (200 gr.) met seizoens-
groente en saus naar keuze; Béarnaisesaus, 
Pepersaus of Persillade
   
Al onze lunchgerechten worden geserveerd 
met brood.

extra bijgerechten:
Rustiek desembrood met roomboter en olijfolie 
Verse frites met Belgische mayonaise   
Groene salade  

Vraag naar onze wisselende lunchsuggestie!

Lunchgerechten (van 12.00 tot 15.30 uur)
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Roombotercroissant met confiture

CRoqUes eN CLUbsANdwiCH:
Croque Monsieur met belegen kaas en 
ambachtelijke ham

Croque Madame met belegen kaas, 
ambachtelijke ham en spiegelei  

Clubsandwich met kip, gegrilde bacon, ei, tomaat, 
kaas, komkommer, sla en Cas Spijkers dressing 

eieRgeReCHTeN:
Omelet du fromage

Omelet met rookspek, prei en champignons 

Omelet met zalm, trostomaat en spinazie 

soep:
Bisque de homard (kreeftensoep) 
met saffraanrouille

sALAdes:
Salade zachte geitenkaas met druif, 
gebrande walnoot, rode ui, druivenmosterd en 
vinaigrette (vegetarisch)

Caesar salade met zachtgegaarde hoender, bacon, 
ei, ansjovis, parmezaanse kaas, caesardressing en 
parmezaancrème

Tonijn Tataki à la Niçoise

Salade kreeft met Iberico ham, geroosterde venkel, 
groene asperges en truffeldressing  
Optioneel met eendenleverkrullen

VegeTARisCH:
Burrata met geroosterde cherrytomaat, knoflook, 
komijn en citroen 

Romige pasta met truffel, paddenstoelen en          klein
schuim van Stolwijkerkaas                                      groot 

Niet alle ingrediënten worden vermeld, indien wij rekening dienen te houden met een allergie, laat het dan weten.


