Classics
Brioche Benedict met gerookte zalm uit onze Bradley smoker, spinazie,
€ 17,50
gepocheerd eitje en Hollandaise saus.
De ultieme Club Sandwich, focaccia met huisgerookte kip, crispy bacon
€ 16,50
& truffelmayonaise met groenten chips.
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.

Joep Meloen - gegrilde watermeloen | tartaar | gazpacho | uitjes | lavas.
Buikje rond - zalmbuikjes | mierikswortel | waterkers | radijzen
Keizerlijke salade - kippendijen | Lardo di Colonnata | Romaine | brioche |
Parmezaan.
Vega-licious - bapao | 'pulled' oesterzwam | zwarte knoflook | komkommer
relish | sjalotten sambal.
Door de mazen van het net - slibtong | truffel | Noilly Prat | Prosciutto |
structuren van wortel.
Oma Vera's Rendang - Indische runderstoof | lontong | bananenblad | kokos
sereh saus | zoet zuur.
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
€ 26,00
gerookte zalm | proscuitto di Parma | gamba | witvis | steak.

Side dishes
Bistoria brood met wisselende boters en olijfolie

€ 4,50

Huisgemaakte funky & chunky frietjes.

€ 5,50

Onze funky & chunky frieten met wisselende toppings.

€ 6,50

Bistoria groenten, een bonte mix geroosterde veggies.

€ 6,50

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.

