
Welkom,

Wat fijn dat wij u mogen begroeten… even voorstellen, wij zijn Niek en Lieneke,
de trotse eigenaren van de Kleine Bistro.
Een leuke en spannende uitdaging voor ons.
Niek is uw kok en ik, Lieneke, sta voor iedereen klaar in de bediening.
Wij bieden u een gezellige sfeer, een leuke avond en uiteraard heerlijk eten in een
goede prijs-kwaliteit verhouding waardoor wij hopen dat u onze bistro nog vele
malen komt bezoeken.

Hebt u nog vragen, opmerkingen of bepaalde wensen? Wij horen het graag.

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Hebt u een allergie?
Laat het ons weten, zodat de keuken hier rekening mee kan houden.

Voor nu wensen wij u een smakelijke maaltijd toe.

Een paar handige tips.

Geen probleem, wel graag even vooraf melden.

Bent u met de auto?
Zowel parkeergarage de Zuidmolen als de Van Heekgarage zijn op loopafstand
van De kleine Bistro.

Heeft u geen tijd of zin om te koken, of blijft u liever een avondje thuis?
Dan is onze meeneem service misschien een uitkomst.
Vraag naar onze meeneem menukaart, of kijk op de website.

Welkom bij



Een klein schnitzeltje
met frietjes, appelmoes en mayonaise.

Naturel gebakken kipfiletje
met frietjes, appelmoes en mayonaise.

Kleine portie varkens- of kipsaté
met frietjes, appelmoes en mayonaise.

Gepaneerd visfiletje
met frietjes, appelmoes en mayonaise.

Schnitzel

Kipfilet

Varkenssaté of kipsaté

Gebakken visje

voor de Kids!

Prijs per menu € 7,50



Koffie
Thee
Cappuccino
Latte
Espresso
Dubbele espresso

Irisch koffie
French koffie
Baileys koffie
Spanisch koffie
Italian koffie

Koffie of thee met lekkernijen, geserveerd op een etagère.
Met onder andere bonbons, cakejes en koekjes. € 5,00

U krijgt 3 verschillende likeuren om te proeven
€ 6,50

U krijgt 3 verschillende whisky's om te proeven
€ 8,50

Wij hebben een uitgebreide
collectie whisky en cognac.
Vraag ernaar bij de bediening
of kom gezellig kijken aan de
bar.

Likeur 43
Amaretto
Bailey's
Cointreau
Grand Marnier
Tia Maria
Drambuie
D.O.M.

2,10
2,00
2,30
2,40
2,10
3,00

5,50
4,50
4,50
4,50
5,50
4,50
5,75
5,75

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00



Carpaccio
Een klassieke carpaccio met pesto ginnovese, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Zalm bombe
Gevuld met roomkaas, komkommer en ijsbergsla.

Plateau Du Soleil

Twents nagelhout
Proef een typische Twents streekgerecht met Rucola sla, appel, noten en dressing

Verschillende ham soorten, ham bitterballen, gemarineerde olijven met fetablokjes
en een uienchutney.Min 2 pers.

10,50

9,95

p.p. 7,50

9,50

Traditionele uiensoep geserveerd met een kaascrouton.

Tomatensoep van Pomodori tomaten met echte huisgemaakte gehaktballetjes.

Kippenbouillon met taugé, bosui, gamba's, knoflook, peterselie en peper

Uiensoep

Oma's tomatensoep

Oosterse bouillon

4,75

4,75

5,25

Pittige knoflook garnalen

Champignon Dordogne

Met knoflook, ui en chilipeppers gebakken

Champignons gefrituurd in bierbeslag met een kruidige cocktailsaus geserveerd

Gebakken mosselen
Gepaneerde mosselen, lekker pittig met een Chili mayonaise

9,00

9,50

8,50



Vis

Vegetarisch

18,50

18,50

18,95

15,00

15,00

Heilbot

Zalmfilet

Roodbaarsfilet

Uit de oven, met een mango salsa.

Zalmfilet uit de oven, geserveerd met een frisse venkelsalade en peterselie olie.

Roodbaarsfilet op een bedje van tagliatelle met tuinkruidenroom.

Gevulde paprika

Spinazie taart

Paprika gevuld met couscous, noten en groente mix

Taart van bladerdeeg, gevuld met spinazie en een garnituur van champignons,
ui, noten en fetakaas.



Vlees

15,50

18,50

21,50

18,50

16,95

Brochette 't spotje

Gebakken kipfilet

Lamshaasjes

Kalfsoester

Biefstukpuntjes

Kalfslever

Een spies uit de menukaart van het Spotje! Met paprika, ui en spek
U mag kiezen of u een varkens, kip, of een runderspies wilt.
De prijs word aangepast aan uw keuze.

Kipfilet op de huid gebakken, met een honing soja marinade en sesamzaad,
op gewokte groente.

Dit malse vlees word op provinciale wijze gekruid.

Kalfsoester omwikkeld met spek, op gewokte groentes.

Gebakken biefstukpuntjes met Stroganoffsaus.
Geserveerd in een pannetje.

Gebakken kalfslever overbakken met traditioneel garnituur.
Met spek, appel en uien.



Vlees

19,50

19,50

22,50

+ 6,00

25,50

24,50

17,50 p.p.

Varkenshaas

Kalfs Ribeye

Tournedos

Whisbone

Diamanthaas

Runder entrecote

Een varkenshaasje gevuld met ham, brie en zongedroogde tomaten.
Of met een saus naar keuze.

Lekker van de grill, met kruidenboter

Het beste stukje vlees van de koe. Heerlijk mals. 180 gr.

Durf jij de uitdaging aan?
Deze steak weegt maar liefs 500 gram!

Voor 2 personen.
Heerlijk mals rundvlees met gebakken groenten en 2 sausen.

Wilt u surf en turf? Voor 3 grote gamba's

Uit de regio!! Dit vlees word ingekocht van lokale boeren.
Lekker met een vetrandje.



Notentaartje

Crème brûlée

Wafel

Coupe Vanille

Cheese Cake

Klein ijsje

Roomboter notentaartje met vanille-ijs, slagroom en karamelsaus.

Vanille kookpudding met een gekarameliseerde
suikerlaag en slagroom aan uw tafel gebrand!

Wafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom

Drie bollen vanille-ijs, keuze uit chocoladesaus of warme kersen en slagroom.

Met een bodem van Bastognekoek en een frambozen coullie

Een kleine verrassing van de chef

5,75

5,25

5,50

5,25

5,75

4,50



Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignonroomsaus

Gebakken uien
Gebakken champignons
Mix van uien en champignons

Schaaltje met frietjes

Wij serveren onze hoofdgerechten met gebakken aardappelen en een gemengde salade

Sausen

Garnituur

Friet

2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
3,50

2,50




