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
ZEEUWSE CREUSES ‘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

MARULA POMEGRANATE GIN

10.6

Fever Tree elderflower, moestuin bloemen & jeneverbes

Fever Tree elderflower, limoen & kardemom

+ BISTRONOOM ALL-IN MENU

7 GANGEN

110

JEFE GIN
GIN MARE

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

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!

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.

9.6

Fever Tree tonic water, jeneverbes, koriander & gember

CAVA

6

BISTRONOOM BUBBEL

7.5

homemade limoncello, cava

DRUNKEN MANGO

9

ginger beer, spicy mango, likeur 43, Poire Williams

IK GEEF JE EEN ROOSJE…

9.8

rozenlimonade, Hendricks gin, tijm, citroen

WINTER COCKTAIL

kaneel, Ginja, sake, tonkaboon

9.5

VOOR BIEREN VRAAG NAAR DE KLEINE KAART >>>
VOOR WIJNEN VRAAG NAAR DE WIJNKAART >>>

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

ZALM • drop • komkommer • sesam • groene kruiden
STEAK TARTARE • Parmezaan • pijnboompit • vinaigrette
SCHELVIS CEVICHE • soja • sinaasappel • basilicum • rode ui
KNOLSELDERIJ STEAK (v) • kombu • truffel • kappertjes
EENDENLEVER • terrine • mango sorbet • BBQ kruim
KROKANTE KIP • knolselderij • groene kruiden • pompoen
PULLED BEEF • kataifi • Ras el Hanout • knoflook feta
H

WARME GERECHTEN |

12 / 24

GEGRILDE ZEEBAARS • rode kool • gepofte rijst • rode biet
KOGELBIEFSTUK • peper • oesterzwam • aardappel & citroen
ROODBAARS • orzo - paling • hazelnoot • groene kruiden
EENDENBORST • zoete aardappel & abrikoos • zoethout • taugé
RISOTTO VAN VENERERIJST (v) • tomaat • Parmezaan & truffel
RODE KOOL (v) • krokante quinoa • bloemkool • groene kruiden

4.5

met Parmezaan & truffel

GEPOFTE RODE BIET (v)

5

met hazelnoot

SALADE VAN SOJABONEN (v)

6.5

met olijfolie & harissa

GEBAKKEN WITLOF (v)

5.5

met aceto balsamico

ZOET & KAAS |

10.5

GRANAATAPPEL PARFAIT
chocolade • karamel • merengue

ANANAS TARTE TATIN
Specerijen roomijs • gember crumble

KAASSOUFLÉ
Reypenaer • pittige mango salsa

KAASPLANK + SUPPL 4,compôte • kletzenbrood

TRUFFEL SCHATKIST
Heerlijk voor bij de koffie of thee

1.50 per truffel

