Welkom
Wat fijn dat wij u mogen begroeten… even voorstellen, wij zijn Niek en Lieneke,
de trotse eigenaren van De kleine Bistro. Niek is uw kok en ik, Lieneke, sta voor
iedereen klaar in de bediening. U kunt bij ons heerlijke bistro gerechten eten
waarvan sommige met een knipoog naar de Twentse keuken.
Wij brengen oude lokale gerechten weer tot leven in een vernieuwend eigentijds
jasje.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of bepaalde wensen? Wij horen het graag.
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Laat het ons
weten, zodat de keuken hier rekening mee kan houden.
Voor nu wensen wij u een smakelijke maaltijd toe.

Goejendag koompt der in

Met völle wille neugt wiej oeleu hier binn. Wiej zint Niek en Lieneke, de greutse
bezitters van ‘’De kleane Bistro’. Niek döt de kökn en ik, Lieneke maak ’t de gaste
gearne noar ’t zinne. Biej oons köj onmeunige lekkere bistrogerechen etn met ’n
kwinkslag noar de Tweantse kökn. Wiej brengt d’oale gerechen van de strekke
wier tot leawn, mangs in ’n niejmoods jäske.
Vroagn, opmaarknge of kö’j bepoalde dinge neet verdreagn?
Loat ’t oons wetn zodat ze der in de kökn reknge met kunt hooldn.
Smoaklijk etn!

U kunt iedere woensdag en donderdag voor € 22,50
3 gangen van de kaart kiezen (met uitzondering van de
duurdere hoofdgerechten, de tournedos en Whisbone).

Voorgerechten/veuraf

Champignons Dordogne

Champignons gefrituurd in bierbeslag met heksenkaas.

€9,50

Champignons frituurd in beerbeslag met heksenkaäze.

Pittige knoflook garnalen

€9,75

Gebakken garnalen met knoflook, ui en Spaanse peper.
Gebakkn garnaaln met knoflook, siepel en Spaanse pepper.

Proeverij De kleine Bistro

€10,00

Een combinatie van verschillende voorgerechten.
Preuverieje ‘de klaene Bistro’ van allns wat.

Carpaccio

Dun gesneden runderbiefstuk met pesto Genovesse,
pijnboompitten en oude kaas.

Dunne sneedn reunderbief met pesto, pienboompittn en oale käze.

€11,00

Voorgerechten/veuraf

Slakken

€9,75

Traditionele bereiding van wijngaardslakken met
Kruidenboter in een huisje.

Op oolderwetse wieze terechte maakt. Met kruudnbotter in’n
Huuske.

Twents nagelhout

€11,00

Proef een typisch Twents streekgerecht. Gedroogd en
Met kruidnagel bestoven rundvlees. Met sla, appel, noten en
Dressing.
Preuf’ ’n ech Tweants gerech.
Gedreugd en met kruudnägel besteuwn reundvleas. Met sloat,
appel, nütn en dressing.

Combinatie De kleine Bistro
Een combinatie van carpaccio en champignons
Dordogne. Voor 2 personen.

Kombineern vuur twei leu, carpaccio en champignons dordogne.

€17,00

Soepen/soepn

Humpkessoep

€5,50

Een echte Twentse klassieker, voor de liefhebbers.

Oolderwetse Tweantse soep met snieboon veur de leefhebber.

Mosterdsoep

€5,00

Romige mosterdsoep met spekjes.
Soep van mösterd met spekskes.

Uiensoep

€4,75

Traditionele uiensoep met een kaascrouton.
Soep van siepel zo as ze dat vrooger maakn.

Oma’s tomatensoep

Tomatensoep van pomodori tomaten
met gehaktballetjes.

€4,75

Grotmoos soep, van Pomodori temaatn met gehaktbällekes.

Ali pasha soep
Een lokaal wereldse soep. Licht pittige
Indiase/Hengelose soep.
Eagns mer toch wearelds soepke.
Betje hete Indiaas/Hengelse soep.

€5,00

Hoofdgerechten/’t belangriekste

Gebakken kipfilet

€18,50

Kipfilet op de huid gebakken met een
honing-soja saus en sesamzaad op gestoofde groenten.

Hoonde filet op de hoed ebakn met hönig soja sauze op gesteufde greunte.

Kipfilet

€17,75

gegrilde kipfilet met een cheddar kaassaus.
Filee van ne kippe met ’n cheddar keeze saus.

Biefstukpuntjes

€19,50

Gebakken biefstukpuntjes met Stroganoffsaus.
Geserveerd in een pannetje.
Gebakn biefstukpüntkes met strokanoffsauze.
Anneleawerd in ’n pänneke.

Mixed grill

€20,50

Trio van kipfilet, varkenshaas en biefstuk
aan een spies met paprika, spek, champignon en ui.
Met’n dreijn greeld, hoondefilet, vaarknshääske, en
Biefstuk an’n spies met paprika, spek, champignon en siepel.

Boerenschnitzel

Met spek, ui en champignons overbakken.

€18,75

’n Snitzel oawerbakn met spek, siepel en champignons.

Kalfslever

Gebakken kalfslever met garnituur van appel,
spek en ui.
Leaver van de pinke. Met appel, spek en siepel.

€20,25

Hoofdgerechten/’t belangriekste
Sukade

€19,00

Uit de rookoven! Langzaam gegaard en heerlijk mals
Met gekarameliseerde uien.
Gen uitleg nodig.

De kleine tournedos

Het beste stukje vlees van de koe. 180gr.

€23,50

’n onmeunig lekker stukske vleas van de koo. 180gram.

De grote tournedos

€27,50

Een heerlijke grote tournedos van 250gr.

’n gröter onmeunig lekker stuk vleas van de koo. 250 gram.

Varkenshaas

€21,50

Gegrilde varkenshaas gevuld met brie, Ardenne ham
en zongedroogde tomaat. Of met een saus naar keuze.
’n gegreeld stuk vaarksnhaas stuft met brie, ham en temaat.
Of sauze noar keuze.

Kalfsrib Eye

€23,50

Een malse steak van de grill.

Ribbeoog van nen pinke. ’n Maalsen steak van de greel.

Whisbone

€26,50

Deze runder steak weegt maar liefst 500gr.

’n poonder. Dit stuk reundervleas weg mear leefst 500 gram.

Diamanthaas
Heerlijk mals rundvlees op gebakken groenten
met 2 sauzen. Voor minimaal 2 personen.
Maalsen reundvleas op gebakn greunte met 2 sauzen.
Vuur te meenste 2 leu.

p/p €18,50

Vis/oet ’t water

Roodbaarsfilet

€21,50

Op de huid gebakken filet met pasta en kruidenroom.
Roodboarsfilet op de hoed ebakn met pasta en kruudnroom.

Zeewolf

Zeewolffilet met een kruiden olie.

€22,00

Zeewoolf filee met kruudn olie.

Zee variatie

Verschillende soorten vis, schaal en schelpdieren
Met wilde rijst geserveerd.

€21,50

Veskilnde soortn vis, skaal- en skelpdeern met weelde riest.

Vegetarisch/van ’t greun
Rode bieten quinoaburger

€19,00

Quinoa/rodebietburger tussen gefrituurde polenta.
’n Vegetarischen beurger tusken gefrituurde polenta.

Spinazietaart

€19,00

Bladerdeeg gevuld met spinazie, groenten, noten en feta.
Blaadrdeeg stuft met spinazie, greunte nötn en feta.

Vega visspies
3 soorten ‘’vis’’ tonijn, zalm en garnalen met groenten
aan een spies.
Drie soortn ‘’vis’ met greunte an’ spies.

€21,50

Desserts/ wat noa
Notentaartje

Roombotertaartje met noten, vanilleijs en karamelsaus.

€6,00

Roombottertäärtke met nötn, venielje ies en karrelmelsauze.

Kletskoppen

Zelf gebakken kletskoppen met mascarpone en vers fruit.

€6,00

Eagngebakn teutekopn met mascarpone en vas fruijt.

Coupe vanille

3 bollen vanilleijs met naar keuze warme chocoladesaus
Of boerenjongens.

€5,50

3 bölkes venielje ies met woarme sukeladesauze of boernjongs.

Crème brûlée

€5,75

Vanille kookpudding met een gebrande suiker laag.
Brandend geserveerd.

Venielje kokpuddinge met ’n gebraand suukrkörske. Fiknd anneleawerd.

Arretjes cake

€6,00

Echte twentse arretjes cake met walnotenijs.

Nen echen Tweantsen arretjeskeek met walnütn ies derbiej.

Noten coupe

Walnoten-karamel en vanilleijs met karamelsaus
en notenmix.

Walnütn-karamel en venielje ies met karamelsauze en nütnmix.

€6,00

Koffie kaart
’n komme koffie of ’n bäkske thee

Koffie
Thee
Cappuccino
Latte
Espresso
Dubbele espresso

€2,35
€2,20
€2,50
€2,50
€2,35
€3,25

Irish coffee
French coffee
Baileys coffee
Spanisch coffee
Italian coffee
Twentse coffee

Koffie compleet

€7,00
€7,50
€7,00
€7,00
€7,00
€7,00

€6,00

Koffie of thee met lekkernijen, geserveerd op een etagère.
Met onder andere bonbons, cakes en noga.

Likeuren proeverij

€7,50

U krijgt 3 verschillende likeuren om te proeven.

Whisky proeverij

€10,00

U krijgt 3 verschillende whisky’s om te proeven
met chocolade om te neutraliseren na elke whisky.

Likeuren
Likeur 43
Amaretto
Baileys
Cointreau
Grand Marnier
Tia Maria
Drambuie
D.O.M
En nog veel meer…

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

wij hebben een uitgebreide
collectie whisky, likeuren en cognac.
Vraag ernaar bij Lieneke
of kom kijken aan
de bar.

Bijgerechten/wat der biej

Sausen
Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignonsaus

€2,75
€3,50
€2,75

Garnituur/Gaarnituurn
Gebakken uien
Gebakken champignons
Mix van gebakken uien en champignons.

Friet/Petat

Schaaltje friet

€2,65
€2,65
€3,75

€3,00

Wij serveren al onze hoofdgerechten met
gebakken aardappelen en salade.
Biej alle heufd gerechen krie’j gebakn eerpel en
Sloat.

Om verspilling tegen te gaan vragen wij voor
Iedere portie gebakken aardappelen, friet of salade
die extra wordt besteld €1,oo.
Vuur’n possie extra vroage wie ’n poar ceant derbiej.

€1,00

