
VOORGERECHTEN ONGEWOON GOED IN HET GEWONE HOOFDGERECHTEN
inclusief stokbrood en kruidenboter inclusief verse frites, mayonaise en sla

Gebakken champignons 4 6,5 Meatlove 21,5

in knoflooksaus kleine biefstuk, 1 kipspies en 1 varkenshaastournedos

met pepersaus

Gamba's 7,5 12

4 of 7 stuks gepeld en gebakken Schnitzel 12 17

keuze uit Ricard- of knoflookroom- saus 140 of 280 gram gepaneerd met champignonroomsaus

Vissoep 4,5 7,5 Paling 13,5 22

met vis en garnaaltjes uit de Noordzee 100 of 200 gram gebakken in roomboter

Runder carpaccio 10 Besoyensestraat 140, 5141AL Waalwijk Kalfslever 15 23

pijnboompitjes, Parmezaan, sla en dressing Tel. 0416-333788 Mail. info@bistrodehuiskamer.nl 100 of 200 gram gebakken met spek en ui

Tomatensoep 3 4,5  www.bistrodehuiskamer.nl Gebakken camembert 8,5 12

huisgemaakt, licht pittig, zonder vlees 75 gram 1-2 st. in krokant jasje met cranberry-portsaus

Op de eerste maandag van de maand

Salade Caprese 4 6,5 SIRENEMAANDAG aanschuiftafel. Hollandse biefstuk 13 20

tomaat, Mozzarella, dressing, pijnboompitjes Gezellig met z'n allen rond de stamtafel van 110 of 220 gram met pepersaus

bestellen vanaf 6 uur eten om ongeveer half 7

Brood met smeersels 4,5 Kipspies 10 16

tapenade, knoflookdip en kruidenboter Iedere donderdag BAL! 1 of 2 stuks van 100 gram met satésaus

alle ballen uit de ballenbak € 7,50

Zalmforel 15 22

Extra (bij-) GERECHTEN DE BALLENBAK halve of hele filet (175 gram)

huisgemaakte gehaktballen van 240 gram met een frisse salade met gebakken spekjes en Roquefort

Pannenkoek 4

naturel met schenkstroop en poedersuiker Moeke's bal 6,5 9,5 Spareribs 9 15 23,5

Vleeskroket of frikandel 2 van half-om-half-gehakt gemarineerd en dikbevleesd

met frites, mayo en sla of appelmoes 4,5 Oosterse bal 9,5 kwart, halve of hele streng (700 gram)

Rode portsaus 2 van half-om-half-gehakt en oosterse kruiden

met Roquefort 4 Pittige bal 9,5 Varkenshaastournedos 10 16

Stroganoffsaus 3,5 van rundergehakt en o.a. cayennepeper 1 of 2 stuks van 100 gram champignonroomsaus

met o.a. paprika, champignons en wodka Franse bal 9,5

Boerengarnituur 4 van half-om-half-gehakt en uien Gamba's 15 22

spekjes, champignons, paprika, ui, geb.ei 8 of 14 stuks gepeld en gebakken

Warme groenten 2 met naar keuze: plus: keuze uit Ricard- of knoflook-roomsaus

wisselend assortiment brood mosterd, mayonaise of curry

Gebakken aardappelschijfjes 2,5 frites satésaus H-eerlijke burger 9,5

in plaats van frites 1 spaghetti tomatensaus huisgemaakte kikkererwtenburger


