Kruittorenweg 13
3441 AV Woerden
www.bistronoom.nl
Bistronoom Woerden

BISTRONOOM MENU
Wil je echt verrast worden en genieten van het beste wat
Bistronoom te bieden heeft? Kies dan voor het Bistronoom
verrassingsmenu.
+ BISTRONOOM MENU

+ WIJNARRANGEMENT

4 GANGEN

42

5 GANGEN

47

7 GANGEN

57

OESTERS
FINE DE CLAIRE ‘000’
PER 3 / 6 / 9 STUKS
10.5 / 21 / 31.5
met ponzu vinaigrette, wakame,
frambozen vinaigrette & citroen

6 PER GLAS

GIN TONICS

Ga voor 100 % Bistronoom beleving en kies voor het
7 gangen ALL-IN menu met bijpassende wijnen, water &
koffie!

HANAMI CHERRY BLOSSOM GIN

9.6

Fever Tree elderflower, moestuin boemen & jeneverbes

MARULA POMEGRANATE GIN

10.6

Fever Tree elderflower, limoen & kardemom

+ BISTRONOOM ALL-IN MENU

7 GANGEN

110

JEFE GIN

9.6

Fever Tree tonic water, jeneverbes, koriander & gember

GIN MARE

11.6

Fever Tree mediterranean tonic, limoen, rozemarijn

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vraag ook naar ons wisselende gin assortiment >>

CAVA & COCKTAILS

MOESTUIN & HOME-MADES
Wist je dat we bij Bistronoom (bijna) alles zelf
maken? Daarom kunnen we gemakkelijk
omgaan met dieetwensen en/of allergieën.
Heeft u er eentje? Laat het ons wel even
weten zodat we hier rekening mee kunnen
houden.

CAVA

6

BISTRONOOM BUBBEL

7.5

homemade limoncello, cava

BOURBON & GINGER ALE
IK GEEF JE EEN ROOSJE…

Ook leuk om te weten; Bistronoom heeft zijn
eigen moestuin. We proberen zo veel
mogelijk producten daarvan te gebruiken,
mits de natuur het toelaat natuurlijk!

8.5

ginger ale, Buffalo Trace, limoen

9.8

rozenlimonade, Hendricks gin, tijm, citroen

LENTE BOEKET

9.5

hanami gin, st Germain, galliano, appelsap
VOOR BIEREN VRAAG NAAR DE KLEINE KAART >>>
VOOR WIJNEN VRAAG NAAR DE WIJNKAART >>>
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BISTRONOOM GERECHTEN

SIDE DISHES
VERSE FRIET (v)

HOE WERKT HET EIGENLIJK?
Al onze gerechten zijn qua grootte vergelijkbaar met een
voor- of tussengerecht. Wij adviseren vier gerechten te
kiezen, maar voor de grote eter kun je er meer bestellen. De
warme gerechten zijn ook in een grote portie te bestellen.
Kun je niet kiezen of wil je advies over hoe het geserveerd
wordt, vraag het ons!

KOUDE GERECHTEN |

12

TONIJN TARTAAR • soja • watermeloen • chili
STEAK TARTARE • Parmezaan • pijnboompit • vinaigrette
MAKREEL CEVICHE • ansjovis • basilicum • pistache
RODE PAPRIKA (v) • quinoa • tomaat • aceto balsamico
EENDENLEVER • terrine • vijgen granité • gegrild brood

4.5

met Parmezaan & truffel

GESMOORDE WORTEL (v)
SALADE VAN SOJABONEN (v)

12 / 24

LOEMPIA • gekonfijte kip • kabayaki • knoflook
SAMOSAS (v) • yoghurt-munt • lychee • rode peper
ZALM • dashi • Griekse yoghurt • artisjok
ENTRECÔTE • sjalot • snijbonen • bloemen van eigen moestuin
DORADE • beurre blanc • komkommer • quinoa
EENDENBOUT RILETTE • knoflook • doperwten • boekweit
COURGETTE (v) • pecorino • beurre rouge • mosterdzaad
RODE BIET (v) • sushigember • kokos • zoethout

6.5

met olijfolie & harissa

GEBAKKEN WITLOF (v)

5.5

met aceto balsamico

ZOET & KAAS |

10.5

AARDBEI

kokos • cassis • hibiscus • limoen

WITTE CHOCOLADE
meloen • munt • sorbet

KAASSOUFLÉ

Reypenaer • vijgen- mosterd chutney

KAASPLANK + SUPPL 4,-

WARME
GERECHTEN |
He

5

met komijn

abrikozen compôte • kletzenbrood

TRUFFEL SCHATKIST
Heerlijk voor bij de koffie of thee

1.90 per truffel

