
lunch - apéro- diner

BLEUE 
BAR BISTRO

bistrokaart
stel uw eigen menu samen

voor- en tussengerechten

Pâté en croûte maison (Paris)
huisgemaakte paté van gevogelte
en gerookte paling
mosterd, appel-vermouth, kervel

Saumon fumé
boven olijvenhout gerookte zalm
mierikswortel, sauce Norvégienne, sprotjes

Steak tartare
op hotdogbroodje met 63,5° dooier
cerise tomaat, radijs, caesar

Huîtres
3 oesters met sambaizu
jalapeño, karnemelk, kaffir

l’Agneau
gekonfijte lamsbout met harissa en 
granaatappel
doperwt, Libanees platbrood, asperge

Raie (Oostende)
gebakken rogvleugel en beurre blanc
aardappel, olijf, haringkuit

Cuisses de grenouille (Boulogne-sur-mer)
verse Franse kikkerbillen
beurre maître d’hôtel, gegrild zuurdesem

Ceviche de Daurade (Montañita)
tartaar van dorade
avocado, pulpo, plantain

Os à moelle
mergpijpjes van rund
rundersukade, anijszwam, eekhoorntjesbrood

Pain perdu
wentelteefje met asperges
portabello, aardbei, vanille

à la carte 16,-

Wil je tijdens lunchtijd geen volledig menu? 
Dan adviseren wij à la carte te bestellen. 

Voorgerechten worden geserveerd met brood en hoofdgerechten met Franse frietjes.

3 gangen 44,- 

TIP van bleue

bistrokaart
stel uw eigen menu samen

Crèpe, brûlée et glace
Franse klassiekers met tropische smaken
kokos, ananas, banaan, mango

Flan au caramel
vanille roomijs, rum rozijnen

Fraise et noisettes
hazelnootgebakje met aardbeien
mokka roomijs, tiramisu schuim

Fromage de Hendrik & Marcella 
3 kazen, krentenbrood, zuidvruchten

Café complet
koffie of thee met 3 friandises

Geen brood of friet bij het menu?
Vertel het ons, dat waarderen wij.

nagerechten
à la carte 10,-

hoofdgerechten
à la carte 27,-

Canard à l’orange (Rouen)
gebraden eendenborst
jus van kumquat, dauphine van bataat, chutney

Filet mignon (+4,50)
met boeuf bourguignon
mousseline met look, minipeen, bearnaise

Volaille & homard
gebraden hoenderfilet en schaaldierenragout
kreeft, Hollandse garnaal, rivierkreeft

Sole & vongole
tongfilet met pasta vongole
piment d’espelette, groene asperge, romesco

Flétan
gegratineerde heilbot filet
kruidencroûte, beurre rouge, bietjes, citroen

Risotto légumineuses
risotto met peulvruchten en asperge
schapenkaas met zeekraal, vegan baconkrokant

3 gangen 44,-
voorgerecht, hoofdgerecht, 

nagerecht

3 gangen 50,-
voorgerecht, tussengerecht, 

hoofdgerecht

4 gangen 54,-
voorgerecht, tussengerecht, 

hoofdgerecht, nagerecht

ZERO WASTE

2 gangen lunchmenu
verrassing van de chef

2 gangen & café complet 
32,-

tarte au citron 4,50

savarin au chocolat 4

PÂTISSERIE


