
VOORGERECHTEN

SOEPJES

Hollandse garnalen cocktail
Carpaccio di Napoli Parmezaanse kaas, pesto en
pijnboompitjes
Steak tartaar op een papadum met truffelmayonaise en
vers geschaafde truffel
Vitello tonnato met tonijnmayonaise en kappertjes
Flammkuchen met gerookte zalm, roomkaas en
mosterddillesaus
Plateau van lekkernijen van vis en vlees (voor 2 pers.)
Coquille op een bedje van spinazie en hollandaisesaus
Gamba's Piri Piri in een pikante knoflook-olijfolie
6 dakloze tuinkruipers geherhuisvest in champignons

12,75
9,75

 
13,50

 
10,25
12,75

 
21,50
13,50
10,25
10,25

Franse uiensoep gegratineerd (vega)
Pomodori soep met pesto en room (vega)
Bretonse vissoep rijk gevuld

8,50
6,50
9,50

Margherita tomatensaus en mozzarella (vega)
Salami tomatensaus en mozzarella
Walnoot en gekarameliseerde ui met
tomatensaus, olijven en mascarpone (vega)
Formaggi tomatensaus met mozzarella,
Parmezaanse kaas en gorgonzola (vega)
Caprese tomatensaus met tomaatjes, pesto en
mozzarella (vega)
Champignons met truffelsaus en mozzarella (vega)
Japans buikspek tomatensaus met okonomiyaki
saus en knoflook
Kip pesto tomatensaus met pulled chicken en
pesto

PIZZA'S AL TAGLIO
13,50
14,50
14,50

 
15,50

 
14,50

 
15,50
15,50

 
15,50

 

In de komende periode hebben we
voor de liefhebbers ook wildgerechten!



Heeft u vragen over allergenen of specialiteiten? Laat het ons
gerust weten! 'Bent u een tevreden gast, vertel het verder!

Anders, vertel het ons!'

Tournedos met Roquefort- of pepersaus
Kalfslever met spek en ui
Kalfsribeye met saus naar keuze
Runderentrecôte met kruidenboter met gebakken
champignons en uitjes (250 gr.)
Lamsrack met honing tijmsaus
Javaanse kippendijen saté met kroepoek, uitjes en salade
Zeebaars met kreeftensaus
Sliptong geserveerd met ravigotesaus

HOOFDGERECHTEN

24,50
19,50
23,50
23,50

 
24,50
16,50
23,50
20,75

Bij de hoofdgerechten serveren wij friet en groenten

Pasta Arrabiata spicy champignons, lente-ui, knoflook,
tomaatjes, tomatensaus en pepers (vega)
Pasta met gamba's in lichte pikante knoflook roomsaus
Pasta il truffellio in een romige saus met vers geschaafde
truffel

PASTA'S
17,50

 
19,50
20,50

Spicy burger met ui, spek Jalapeño's en cheddar cheese
(200 gr.)
Beetroot burger met ui, champignons en bosuitjes (vega)
Crunchy chicken burger met ui, champignons en
cheddar cheese

BURGERS
16,50

 
16,50
15,50

 

Kids pizza: Margherita of salami
Frikandelletjes, kroket of kipnuggets met friet en
appelmoes

8,50
8,50

VOOR JUNIOR



Dessert
Belgische chocolade mousse
Soepje van rood fruit met vanille-ijs
Blanke dame vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe Mont blanc vanille-ijs chocoladesaus en advocaat
Limoncello tiramisu met limoncello crème
Crème brulée
Anna Pavlova meringue met vanille-ijs, aardbeien en
bosvruchtensaus
Crêpe Suzette flensjes aan tafel geflambeerd (indien mogelijk)
Kaasplankje met kletzenbrood en appelstroop

Paddy’s Irish coffee
French coffee Cointreau
Brazil coffee ½ Tia Maria en ½ Grand Marnier
Spanish coffee Tia Maria
Italian coffee Amaretto
Koffie met likeur of cognac vanaf
Calvados Armagnac vanaf

7,50
7,50
7,50
7,50
8,50
7,50
8,50

 
12,50
11,50

 
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75

Volg Le Bistro!
Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, acties en
leuke foto's zien van het eten en het team? Volg ons dan via onze
socialmediakanalen: @lebistrodiemen

Wifi: lebistro

Thuisbezorgen
Le Bistro blijft uw favoriete gerechten ook
thuisbezorgen! Bestel via onze website:
www.lebistrodiemen.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag vanaf 16.30
Dagelijks vanaf 09.00 telefonisch bereikbaar

Reserveren
020-7732908


