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

TOP 10TOP 10

Gado Gado 2.0  
Groentjes | telor asin | kentjoer | pinda dressing.

From Brussels with loof  
Langzaam gegaarde witlof | gerookte biet |  

walnoten | klaverzuring.

Tijger van de zee
Makreel | dashi | wasabi | matcha thee.

Laagjes aal
Gerookte paling | bouillon |  

paddenstoelen salade | meloes ui. 

Heerlijk eendje
Eendenborst | pompoen | eendenlever |  

duindoorn | zaden.

Vega-licious  
Koolrabi ravioli | truffel | palmkool | appelstroop. 

Rog & Roll
Rog vleugel | rode kool | pastinaak |  

rood hoorntjeswier.

De grote mantel
Coquille St. Jacques | eekhoorntjesbrood |  

aardpeer | druiven.

Ultieme klassieker
Kalfslever | appel | ui | Pedro Ximinez. 

2 Unlimited
Ree | bloedworst | kastanje | nashi peer | bonenkruid.

Oma Vera’s rendang
Indische runderstoof | lontong | bananenblad | kokos 

sereh saus | zoet zuur.  

   Vegetarische rendang op basis van spitskool  

en een frisse gembersorbet.

CLASSIC EN TRENDSCLASSIC EN TRENDS
Veilig of vernieuwend...

Classic Oesters
1/2 dozijn | rode wijn azijn & sjalotje | citroen. ��������������� 18,50

Oester Surprise
1/2 dozijn | 3 verschillende bereidingen ������������������������� 24,50
(koud/warm).

Klassiek lekkers
Kaviaar 10 gram | Engelse muffin |  
Hollandaise | bieslook. ������������������������������������������������������25,00

Charcuterie
Een mix van Italiaanse vleessoorten | geroosterde groenten 
| olijven en pickels. ������������������������������������������������������������ 14,50

Gebakken eendenlever
Tarte Tatin | appel | Calvadosjus. ������������������������������������ 23,50

Chef’s keuze
Kalfszwezerik | pinda | boemboe Bali |  
kokos | kumquat. ���������������������������������������������������������������22,50

XL GERECHTENXL GERECHTEN
voor de iets grotere trek

Najaar op je bord  
Biet Wellington | herfst groenten | Marmite | bloemen | 
kruiden schuim. ������������������������������������������������������������������ 23,50

Ode aan Escoffier
Tournedos | eendenlever | truffel | brioche |  
Madeira jus | aardappelschuim. ��������������������������������������� 39,50
15 min. bereidingstijd

Rolls Royce van de Noordzee
Tarbotine | BBQ | truffel | venkel | postelein.  �������������� 36,50

Vis of vlees van de dag
Wisselend garnituur. ����������������������������������������������������� dagprijs

ONZE SIDE DISHESONZE SIDE DISHES
maken het feest compleet

Huisgemaakte funky & chunky frieten. ���������������������� 6,00
Onze funky & chunky frieten met  
wisselende toppings. ��������������������������������������������������������7,00
Bistoria groenten, een bonte mix veggies. ������������������7,50

À la carteÀ la carte
Een goede start: Een goede start: De Bistoria Broodzak  
met wisselende boters en olijfolie - 4,50

MenuMenu
3 TOP 10TOP 10 gerechten en een  
dessert of koffie naar keuze - 42,50 
Losse gerechtjes - 14,50


