Grand Bistro 1688
Menukaart
17:30 tot 21:00

Desserts

Voorgerechten
Hollandse garnalen, knolselderij, gin, gerookte mayonaise,
jus van snijboon, krulandijvie

13.5

Baba au whiskey, lobbige slagroom, koffiesorbet,
koffie-karamel crumble, whiskeygel, bramen

8.25

Huisgerookte zalm met jeneverbes, palingbouillon, rucola en
ingelegde groente

13.5

Wentelteefjes, rooibos sorbet, sinaasappelmarmelade, vanilleroom

8.25

Mousse van geroosterde banaan, chocolade, pandan en kokos

8.25

Gegrilde groene asperges met pittige hummus, amandel, (V)
appelazijn vinaigrette en geitenkaas

11.5

Geroosterd half piepkuiken geserveerd met romaanse sla, avocado,
gepofte knoflook en Chipotle-Bergamot vinaigrette

13.5

Dun gesneden, gebraden ribeye, paddenstoelencrème,
croutons, Brandrood kaas, salade

13.5

Bimi met gedroogde gembertomaten, crème van ui, krokante polenta (V)

11.5

Kaas selectie, diverse kazen geserveerd met
huisgemaakt noten-vijgenbrood en diverse chutneys
Selectie van huisgemaakte sorbet (4 smaken)

Soepen
Pompoensoep met sinaasappelolie, biologische kalfsham en
geroosterde pompoenpitten

6.25

Soep van geroosterde knoflook met beukenzwammetjes en
groene kruiden (V)

6.25

Velouté van bospaddenstoelen met groene kruiden (V)

6.25

6.25

Kindermenu
Tomatensoep (V)

4.25

Kinder carpaccio

7.25

Pasta bolognese

8.25

Frikandel, kroket of kipnuggets met frietjes

8.25

Verrassing met zoetigheden

5.25

Coupe ijs met snoepjes

4.25

Het kindermenu is te bestellen t/m 12 jaar.

Hoofdgerechten
Gnocchi met gebakken schorseneren, schorsenerenchips, (V)
schuim van geroosterde ui, blauwader

18.5

Dubbeldoel koe van de Big Green Egg, luchtige aardappel,
gerookte jus, gekonfijte knoflook, witlof en bospeen

25.75

Shortrib van de BBQ, bourbonlak, savooikool,
peterseliepuree, rode coleslaw

23.75

Bistroburger van de Big Green Egg geserveerd op brioche met
uiencompote, bbq saus en verse friet (extra cheddar +0.50)

19.25

Little gem van de Big Green Egg met citroen en balsamico,
gebakken koolvis, mousseline, tomaat en gerookte mosselen

19.75

Scholfilet, aardpeer, beurre noisette, mosterd, grapefruit en
aardappelpuree

21.75

Maaltijdsalade met keuze uit vis, vlees of vegetarisch

17.5

Menu du Chef

Wijnarrangement

Wekelijks wisselend menu

Bij het Menu du Chef serveren wij bij elke gang een bijpassend glas wijn

3-gangen
4-gangen
5-gangen

12.5

35
40
45

3-gangen
4-gangen
5-gangen

(V) Vegetarisch
Heeft u vragen over allergenen, vraag het ons. Wij helpen u graag.

20
26
32

