Kerst bij Restaurant Le Bistro
Geachte gast,
De avonden worden korter en de nachten worden kouder. Kerst is al over enkele
weken.
Zoals andere jaren staat Le Bistro garant voor een gezellige en smaakvolle avond.
Dit jaar is Le Bistro geopend op 24-, 25- en 26 december vanaf 18.00.
Wilt u zeker zijn van een tafel? reserveer tijdig.

Wat hebben we u te bieden:
We geven u de keuze uit een 4 of 5 gangen kerst menu of a la carte.
A la carte kunt u kiezen uit de gerechten, met bijbehorende prijzen die erachter staan.
Kerst menu Le Bistro
Indien u kiest voor het menu, mag u een keuze maken uit elke gang.
4 gangen keuze menu (voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert)
5 gangen keuze menu (voor-, tussen-, hoofdgerecht, kaas en dessert)

49
55

Hiernaast hebben we een uitgebreide wijnkaart of is er de mogelijkheid en een
bijpassend wijnarrangement te kiezen.
Van 27 december tot en met 3 januari zijn wij gesloten,
donderdag 4 januari zullen we weer geopend zijn voor het diner.

Kadotip! Geef een dinercheque van Le Bistro.
Een smakelijk kado!

Menukaart
Voorgerechten
Carpaccio van rund / truffelcrème / Parmezaanse kaas / pijnboompitten
Met ganzenleverkrullen
Eendenlever crème brûlée / chutney /vijgen / warm brioche
Gerookte paling / flan / kappertjes /crème fraiche / groene kruiden
Kalfstartaar / kroketje / piccalilly / gepocheerd eitje / peterselie olie
Krab / avocado / grapefruit / beignet king krab / gerookte paprika crème
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Tussengerechten
Sukade / zwezerik kaantjes / truffel risotto / knolraap
Consommé double / ossenstaart / Madeira / knolselderij / wortel
Klassieke kreeftensoep / rijkelijk gevuld / rouille / croutons
1/2 dozijn escargots / kruidenboter
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Hoofdgerechten
Hertenrugfilet / gerookte knolselderij / paddenstoelen / rode ui compote / saus van kruidkoek
Ossenhaas/tartelette van sjalotten /broccoli compote/rode wijn saus
Gegrilde grietfilet / coquilles /bospeen crème / spinazie / vadouvan saus
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Desserts
Kaas selectie / Fromagerie Guillaume / vijgenbrood / appelstroop
Tiramisu / lange vingers / mascarpone / cacao / ameretto
Chocoladetaart / pure chocolade / specerijen crumble /mokka ijs
Koffie of thee Le Bistro / friandises / schrobbeler of limoncello
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Kerst menu Le Bistro
Indien u kiest voor het menu, mag u een keuze maken uit elke gang.
4 gangen keuze menu (voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert)
5 gangen keuze menu (voor-, tussen-, hoofdgerecht, kaas en dessert)

49
55

Hiernaast hebben we een uitgebreide wijnkaart of is er de mogelijkheid en een bijpassend wijnarrangement te
kiezen. Ons wijnarrangement kost 6 euro per glas en u krijgt bij elke gang en bijpassende wijn.

