BISTROKAART

keuken open woensdag tot zondag van 17 tot 21.30 uur
donderdag, vrijdag en zondag ook van 12 tot 14.30 uur
maandag & dinsdag gesloten
Nieuwe openingsuren vanaf november: gesloten op zondag, extra open op
dinsdagavond en woensdagmiddag.
Feestje, workshop, teambuilding of vergadering?
Vraag naar de mogelijkheden in onze zaaltjes.

APEROPLANK
VOLGENS HET SEIZOEN

€9,00/pp. (vanaf 2 pers.)

SLAATJES
Steak tartaar - slaatje - ovenaardappelen

€24,50

Carpaccio coeur de boeuf - courgetteslierten - tomaat

€18,00

Carpaccio coeur de boeuf - burrata - courgetteslierten - tomaat

€22,00

Carpaccio coeur de boeuf - scampi - courgetteslierten - tomaat

€23,00

Fouquette cuvée Pierres de Moulin - rosé - glas €6,00 / fles €29,00 / takeaway €12,00

Sla geitenkaas - appel

€18,00

Sla geitenkaas - appel - spek

€20,00

Sla kip - gegrilde nectarine

€19,00

PASTA’S
Pasta - prei - courgette - broccoli - boontjes - rode puntpaprika - zachte
€18,00

kokoscurry
Pasta - kip - prei - courgette - broccoli - boontjes - rode puntpaprika -

€22,00

zachte kokoscurry
Pasta - scampi - prei - courgette - broccoli - boontjes - rode puntpaprika -

€23,00

zachte kokoscurry

Hammeken Cellars Mirada Organic - rosé - glas €5,50 / fles €25,80 / takeaway €8,80

Pasta - champignons

€19,00

Pasta - kip - spek - champignons

€22,00

vegetarisch
In Het Looks leven we in harmonie met de seizoenen. We koken met dagverse en
seizoensgebonden producten. Daarom passen we elke vier weken onze kaart aan.
Voedselallergie? Zeg het ons en we houden er rekening mee.

VOOR ONZE JONGSTE KLANTEN
Gebakken visjes - patatjes

€11,00

Balletjes in tomatensaus - puree of ovenaardappelen

€11,00

Kipfilet - groentjes - puree of ovenaardappelen

€11,50

Kipfilet - appelmoes - puree of ovenaardappelen

€11,50

Pasta - kip - groentjes
Spaghetti bolognaise (klein/groot)
Bolletje ijs

€11,00
€8,00/€13,00
€3,00

SUGGESTIEAPERITIEF
Entre Deux Monts Bacquaert Brut
glas €8,50 / fles €40,00 / takeaway €23,00
La Jara Prosecco Brut BIO
glas €6,50 / fles €30,50 / takeaway €13,50
Het Looks gin - Fever Tree Indian Tonic - €13,50
Limoengin - Fever Tree Indian Tonic (alcoholvrij) - €9,00

DRIEGANGENMENU

€43,00

VOORGERECHTEN
Bloemkoolpizza - Philadelphia - broccoli - courgette - venkel - prei amandelschilfers - slaatje

€14,00

Saronsberg Viognier - wit - glas €7,00 / fles €34,50 / takeaway €17,50

Carpaccio inktvis - venkel - veldsla - appelsien

€14,00

Canapi Grillo - wit - glas €5,00 / fles €23,40 / takeaway €6,40

Vitello tonato - rucola

€14,00

Una Zweigelt classic - rood - glas €5,50 / fles €26,00 / takeaway €9,00

HOOFDGERECHTEN
Chili sin carne - zoete aardappel - zure room - cheddar

€22,00

Lecco Roble Ribera del Duero - rood - glas €6,00 / fles €29,40 / takeaway €12,40

Dorade - venkel - rode ui - rode puntpaprika - courgette - broccoli - wortel prei - lamsoor - krielaardappelen

€24,50

Weingut Beisiegel Riesling Trocken - wit - glas €6,00 / fles €28,50 / takeaway €11,50

Durocvarken - boontjes - romanesco - gele bloemkool - ovenaardappelen vleesjus

€24,50

Lornano Chianti Classico - rood - glas €7,00 / fles €32,50 / takeaway €15,50
Alle hoofdgerechten kan je ook in een kleinere portie krijgen.
Liever geen aardappelen? Vraag extra groentjes.

NAGERECHTEN
Gegrilde nectarine - mascarponericottacrème - honing - amandelschilfers

€9,00

Weingut Beisiegel Riesling Trocken - wit - glas €6,00 / fles €28,50 / takeaway €11,50

Chocomousse vegan - gepofte quinoa - noten

€9,00

Café glacé

€9,00

Chocolademoelleux - vanilleijs°

€9,00

Smith Woodhouse Porto ‘10 years’ - rood - glas €6,00 / fles €41,00 / takeaway €26,50

Dame bière (vanilleijs° - chocoladesaus met VanderGhinste Oud Bruin)
Sorbet / sorbet - cava

€9,00

€7,00/€9,00

Kaasbordje

€10,00

Côteaux du Layon Saint-Aubin - wit - glas €5,50 / fles €31,50 / takeaway €17,00
Mariage Parfait Madeira - glas €6,50
° voor wie wil hebben we ook suikervrij vanilleijs
WATER À VOLONTÉ

3,00 PP

Een menu om van te smullen tot 25 september.
Max. 4 verschillende gerechten per tafel.
Alle gerechten kan je ook bestellen in onze takeaway.

SUGGESTIEWIJNEN
We serveren je graag wijnen met een uniek concept. Voor een fles betaal je de
winkelprijs + 17 euro ‘stop- of kurkgeld’. Je kan bij ons ook flessen kopen.
SUGGESTIEAPERITIEF
Entre Deux Monts Bacquaert Brut
Belgische bubbel. Chardonnay en Pinot Noir. Fijne citrustoets verweven met rijp pitfruit. Aroma’s
van vanille en tropisch fruit.
La Jara Prosecco Brut BIO
Uit Veneto. 100% Glera. Fijne pareling. Fruitig en fris. Florale aroma’s van acacia, meloen en
agrumes in de neus.

BIJ DE VOORGERECHTEN
Saronsberg Viognier - wit
Zuid-Afrikaan uit Tulbagh. Honing en ananas. Ook een beetje amandel. Subtiel hout.
Canapi Grillo - wit
Uit Sicilië. Floraal en licht mineralig. Een beetje gras in de neus.
Una Zweigelt Classic - rood
Uit het Oostenrijkse Burgenland. Kers, granaatappel en wat rokerig.

BIJ DE HOOFDGERECHTEN/SLAATJES/PASTA’S
Fouquette cuvée Pierres de Moulin - rosé
Topper uit de Provence. Syrah, Mourvèdre en Cinsault. Tropisch met pompelmoes. Zomers fris.
Lecco Roble Ribera del Duero - rood
Spaanse Tempranillo. Aroma’s van rode vruchten, karamel, vanille en chocolade. Veel rijp fruit
met een tikje cacao in de mond.
Weingut Beispiegel Riesling Trocken ‘Traisener Rotenfels - wit
Uit Duitsland. Citoenfruitella, zure appel, maar ook floraal, ziltig en een zoetje van abrikoos.
Lornano Chianti Classico - rood
Uit Toscane. Sangiovese. Rijpe rode vruchten met een mooie kruidige toets.
Hammeken Cellars Mirada Organic - rosé
Spaanse Bobal en Tempranillo. Aardbei, citrusvruchten en rozenblaadjes. Verfrissend.

BIJ DE NAGERECHTEN
Smith Woodhouse Porto ‘10 years old’ - rood
Krachtig, kruidig en complex, met noten, karamel en eikenhout. Weelderige mondstructuur.
Côteaux du Layon Saint-Aubin Domaine des Forges - wit
Chenin blanc uit de Loire. Agrumtoetsen en aroma’s van exotische vruchten. In de mond een
mooi evenwicht gedomineerd door droge vruchten zoals abrikozen, vijgen en dadel.

