Classics
Brioche Benedict met gerookte zalm uit onze Bradley smoker, spinazie,
€ 17,50
gepocheerd eitje en Hollandaise saus.
Focaccia Carpaccio met truffel crème, rucola, Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes.

€ 15,50

Focaccia Geitenkaas met gegrilde groenten en walnoten.

€ 13,50

Zeister '12-uurtje'- brioche gezond, Holtkamp kalfskroket en een
soepje.

€ 14,50

Holtkamp kalfskroketten met boerenbrood en grove mosterd.

€ 11,00

Uitsmijter - keuze uit boerenham - kaas - bacon.

€ 11,00

Bistoria Top 6
Tijdens de lunch serveren wij een impressie van onze Bistoria menukaart.
Onze gerechten (€ 14,50 per gerecht) hebben tussengerecht portionering.
Een 3 gangen menu en een dessert of koffie naar keuze € 42,50.

Kabeljauwse twisten - kabeljauw - komkommer gazpacho - kaffir limoen zilte groenten - krokante rijst.
Asperge Flamande Deluxe - asperge terrine - gerookte eidooier - huisgerookte
ham - Hollandaise - asperge roomijs.
Groene vingers - eetbaar voorjaarstuintje - doperwten - daslook - radijs sponge cake.
Tarbot Rossini - tarbot- brioche - Madeira - gerookte kriel
- eendenlever.
Texas BBQ feestje - procureur van de BBQ - mais - prei - lavendeljus - popcorn.
Oma Vera's Rendang - Indische runderstoof - nasi kuning - zoetzuur - kokos
sereh saus.
Oma Vera heeft ook een vegetarische rendang op basis van spitskool en een frisse gembersorbet.

Salades
Gado Gado salade; haricots verts - tempeh - shiitake - taugé - pinda
dressing.

€ 14,50

Kasteel Kerckebosch Salade Riche; een super-de-luxe salade met huis
gerookte zalm - proscuitto di Parma - gamba - witvis - steak.

€ 26,00

Side dishes
Bistoria brood met wisselende boters en olijfolie

€ 4,50

Huisgemaakte funky & chunky frietjes.

€ 5,00

Onze funky & chunky frieten met wisselende toppings.

€ 5,50

Bistoria groenten, een bonte mix geroosterde veggies.

€ 5,00

Speedlunch*
Een dagelijks wisselend 2-gangen lunch menu, met de mooiste
producten van de markt. De lunch kan binnen 1 uur geserveerd
€ 32,50
*Alleen te bestellen van maandag t/m vrijdag
worden.

De zoete afsluiting
Kazen; 3 verschillende kaassoorten - bijpassend garnituur.

€ 8,00

Dessert van de dag; zoete verrassing van onze Patissier.

€ 8,00

Huisgemaakte friandises; met koffie of thee naar keuze.

€ 7,50

Heeft u dieet wensen of allergieën? Onze medewerkers adviseren graag.

