
Volg Le Bistro!

Tot eind mei serveren wij nog het Limburgs goud, mooie asperges van
de koude grond. Vanaf heden serveren wij ook Zeeuwse
hangcultuurmosselen. De mosselen worden gekweekt in de
Waddenzee en verhuizen vervolgens naar Zeeuwse wateren, waardoor
mosselen van unieke kwaliteit ontstaan.

We proberen zoveel mogelijk seizoensgerechten aan te bieden van, het
liefst, lokale leveranciers! Onze wijnkaart is altijd up-to-date zodat u weer
kunt genieten van heerlijke wijnen bij onze culinaire gerechten.
 
*Onze vega pizza’s kunnen ook met vegan parmezaanse kaas besteld worden informeer bij onze bediening.

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

Dessert
Duet van witte en donkere Belgische chocolade mousse
Gemarineerde fruitsalade met vanille-ijs en slagroom
Blanke dame vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe Mont blanc vanille-ijs chocoladesaus en advocaat
Limoncello tiramisu met limoncello crème
Crème brulée
Crêpe Suzette flensje aan tafel geflambeerd (indien mogelijk)
Kaasplankje met kletzenbrood en appelstroop
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Ieder maand een ander keuzemenu!

Iedere maand hebben wij een ander 2 of 3 gangen-keuzemenu waar u
uit kunt kiezen. Vraag hiervoor om de speciale keuzemenu kaart! 

Wifi: lebistro

Le Bistro voor thuis
Le Bistro blijft uw favoriete gerechten ook
maken voor thuis, deze kunt u bij ons afhalen!
Bestel via onze website: www.lebistrodiemen.nl

Feestarrangementen
Naast dineren bij Le Bistro hebben wij ook leuke feestarrangementen,
zoals een gezellige walking-dinner. Informeer naar onze op maat
gemaakte diner of feestarrangementen: 020-7732908

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

Reserveren
020-7732908

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



VOORGERECHTEN
Hollandse garnalen cocktail
Carpaccio di Napoli Parmezaanse kaas, pesto en
pijnboompitjes
Steak tartaar op een papadum met truffelmayonaise
Bonbon gerookte eendenborsten gevuld met
eendentruffelpaté
Hollandse asperges met gerookte zalm en Hollandaisesaus
Plateau met lekkernijen van vis en vlees (voor 2 pers.)
6 dakloze tuinkruipers geherhuisvest in champignons
Gamba's in pikante warme knoflooksaus
Zeeuwse mosselen in kruidenboter gebakken

Tournedos met Roquefort- of pepersaus
Kalfslever met spek en ui
Kalfsentrecote met gebakken champignons, ui en
knoflookboterjus
Hete liefde puntjes Ossenhaas in een pikante teriyakisaus
Duet van lam, lamshaasje en lamskoteletten in rode
Portsaus
Hollandse asperges traditioneel met boeren beenham,
gekookt ei, aardappeltjes en Hollandaisesaus
Hollandse asperges gerookte zalm met gekookt ei,
aardappeltjes en Hollandaisesaus
Javaanse kippendijen saté met kroepoek, uitjes en salade
Zeebaars met kreeftensaus
Sliptong geserveerd met ravigotesaus

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

SOEPJES
Franse uiensoep gegratineerd (vega)
Pomodori soep met pesto en room (vega)

HOOFDGERECHTEN
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Kids pizza: Margherita of salami
Kipnuggets, frikandelletjes of bitterballetjes met friet en
appelmoes

8,50
9,50

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 truffelsaus

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
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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
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VOOR JUNIOR Geniet van onze seizoensgerechten!


