lunch

3 gangen 37,50
voor, hoofd, dessert

12 tot 17

salades

brood

15,00
salade geitenkaas
pecan, aceto, vijgen (met of zonder spek)
salade caesar
kip, ei, ansjovis, parmezaan

14,50

carpaccio
zuurdesem, truffel mayonaise

12,50

clubsandwich
maïsbrood, kip, cocktailsaus, spek

14,50

croque monsieur/madame
tosti boerenham, kaas, (ei)

10,50

garnalenkroketten
zuurdesem, tartaarsaus

12,50

14,50
gerookte zalm
zuurdesem, kappertjes, citroen mayonaise
14,50
burrata
brioche, basilicum, gemarineerde tomaat

soep

lunchmenu
verrassing van de chef
2 gangen
& café complet
29,alle gerechten van de bistrokaart
kunnen de hele dag besteld worden

pâtisserie
tarte au citron
3,50
chocolade gebakje
3,madeleines per 2
2,-

Bleue’s Zondagbrunch
glas mousserend
3 gangen brunchhapjes
hartig & zoet
19,50
graag vooraf reserveren

tomatensoep
crème fraîche

9,50

voor- & tussengerechten
los 15,-

steak tartare

bistrokaart
stel uw eigen menu samen
hoofdgerechten
los 25,-

eendenborst

desserts
los 9,-

les fruits paysans

63° dooier, tomaat, piccalilly

mangochutney, boontjes in spek

perzik, abrikoos, amandel & honing

3 oesters

snoekbaars & coquille

crème brûlée

gegratineerd, gestoofde spinazie, XO

knolselderij, appel, Noilly Prat

vanille, mokka roomijs

croque kreeft

coq au vin

gateau chaud

kreeft, Hollandse garnaal, tomaat-basilicum

kruidenaardappeltjes, brood

karamelsaus, vanille roomijs

rendang kroketjes

ossenhaas

flan caramel

toast, atjar, kerrie-gember mayonaise

millefeuille

aardappelgratin, gestoofde groenten (+2,50)

risotto

carpaccio, gerookte paling, dille & kamille

coeur de boeuf, halloumi, groene olijf

tonijn tartaar

tong en scampi

avocado, dragon, kroepoek

zoete aardappel, kreeftensaus, hollandaise

ravioli pompoen

kalf

pont l’eveque, hazelnoot, kerrie

sukade en picanha, ratatouille, truffelsaus

terrine foie gras

rode mul

appelcompote, appelstroop

zeebaars & mosselen

zeebaarstartaar, mosselgroenten, venkel

paling in ‘t groen

spinaziesalade, zuurdesem

portabello, orzo, romesco, groene olijf
supplement
franse frietjes met mayonaise 3,00
gebakken eendenlever 6,50

framboos, ijs van crème fraiche,
gezouten citroen

kaas van Hendrik en Marcella
3 kazen met rozijnenbrood

café complet

koffie of thee met 3 friandises
bij het menu serveren wij brood en
franse friet met mayonaise
geeft u het aan als u geen frietjes
wenst om verspilling te voorkomen?

3 gangen 42,voor, tussen, hoofd
4 gangen 47,voor, tussen, hoofd, dessert

