voor

Bij Bart eet je lekker wat jij
wil. Een voorgerecht als hoofdgerecht,
of
toch
liever
wat
extra vlees? Het kan allemaal.
Daarom kies je ook je eigen bijgerechten en sauzen. Zo krijg je
alleen wat jij wil en hoeven wij
ook zo min mogelijk weg te
gooien.
Wel
zo
verantwoord!
Vragen? Stel ze gerust.
Eet smakelijk!

Klassiekers

CARPACCIO

11

dun gesneden Hollands rund met onze eigen
vadouvankaas en truffelmayonaise

SUPER CARPACCIO

19

STEAK TARTAAR

11.5

van ossenhaas met een gepocheerd eitje

UIENSOEP

8

sauzen
huisgemaakt
KOUDE SAUS

0.5
mayonaise | truffelmayonaise | appelmoes |
ketchup

WARME SAUS

truffeljus | peperroomsaus | stroganoff |
knoflookjus

2.5

op de klassieke Franse manier

hoofd

POMMES DAUPHINE

9

Klassiekers

met ras el hanout, koningsboleet en mais

GEBAKKEN EENDENLEVER

12.5

COQUILLE CEVICHE

12.5

met macadamia, karamel en eekhoorntjesbrood

met kaviaar, asperge en radijs

ESCARGOTS

gesmoord in knoflook en kruiden

6 stk.

12 stk.

8.5 / 12.5

na

SPARERIBS

Klassiekers
17.5

24 uur gemarineerd en afgemaakt op de
Big Green Egg, met knoflooksaus

SATÉ

17.5

van varken uit de Gelderse Vallei,
uiteraard met pindasaus

TOURNEDOS

25

DRY AGED MEAT 200 GR.

7

KAAS

9

GATEAU CHAUD

8

boeren vanilleroomijs met Fairtrade chocolade

200 gr met stroganoff of knoflookjus

Liever een voorgerecht als hoofdgerecht?
Vraag naar de mogelijkheden.

VANILLE

op advies van Fred de kaasspecialist

lopend chocoladetaartje gevuld met zoute karamel,
met cassis-sorbet

23.5

snijd je eigen stukje vlees af uit onze speciale kast!

CROQUEMBOUCHE

7

CITROENTAART

8

CRÈME BRÛLÉE

8

toren van chocoladesoesjes met bloedsinaasappelijs

bij

BOUILLABAISSE

19.5

BEET WELLINGTON

17.5

LAMSRACK

23.5

CONFIT DE CANARD

21.5

ZEEDUIVEL

24.5

rijk gevulde vissoep met rouille en gegrild brood

LITTLE GEM FONDUE

2.75

RATATOUILLE

3.5

ZOETE AARDAPPELFRIET MET
CHILIMAYO

3.5

GROENE SALADE

2.5

FRIET MET MAYO

2.5

met merengue en ijs van Kinder Bueno

proeverij van diverse soorten

ja je leest het goed, met jus van chocolade en aceto

zacht gegaard in een kruidenkorst, met jus van tijm

met kerrie en linzen

Passend glas wijn
bij je gerecht?
Vraag het ons!

rouleau met nuggets van bloemkool en saffraansaus

allergenen
Ben je ergens allergisch of overgevoelig voor? Laat het ons weten!
Wij weten precies wat waar in zit en
wat er mogelijk is.

@bijbart

tip van Bart

vegetarisch

/etenbijbart

@bijbart

Met ingrediënten uit eigen tuin

TM

internetcafe

langere bereidingstijd

voor echte helden

borrel
BITTERBALLEN

ROSE

6 stuks
12 stuks
18 stuks

5
9
13

KAASPLANKJE

9

HAM & SALAMI

9

NACHO'S

6

uit de oven met dip

BROOD & DIP
BIG BORREL

3.5
15

diverse warme en koude borrelhapjes
voor 2 personen

Vieille Grange | Frankrijk

Bierkaart

Grenache, Cabernet
sappig | fris | licht

3.95

19.5

merlot
zwart | rijp fruit | sappig | soepel
3.95

19.5

ROOD

Icalma | Chili

Finca La Nina | Argentinië

Malbec
vol | specerijen | zwart fruit | chocolade
4.25

21

Bij Bart | Spanje

wijn

Tempranillo
vol | rood fruit | Frans eiken | lange afdronk
4.5
35

BUBBELS

Val d’oca Mia secco | Italië

Roseline | Zuid Afrika

Glera
vino frizzante | licht bruizend | droog
20

Cabernet Sauvignon
hout | BBQ | rood fruit

Sauvignon blanc
fris | exotisch | passievrucht | mineralen
3.95 19.5
Chardonnay
expressief | meloen | peer | sappig
3.95

19.5

5.75

27.5

6

29.5

7

37.5

Bennati Corte Pitora Classico

Calmel & Joseph | Frankrijk

Carignan
vol | sappig | 120 jaar oude stokken

Nomad | Roemenië

Pinot Grigio
zacht | mondvullend | tropisch | mango
4.25

21

Roseline | Zuid Afrika
5.5

29.5

Domerval | Frankrijk

Jupiler 0,25
Hertog Jan 0,25

Viognier
bloemig | vol

5.5

29.5

Gianni Tessari Soave | Italie

Garganega
perzik | witte bloem | aromatisch
5.75

Pepsi, Pepsi light, Sisi, 7-up, Cassis,
Sourcy blauw, Sourcy rood, Bitter Lemon,
Tonic, Rivella light
Appelsap, fristi, chocomel,
Ice tea, Ice tea green

2.75

Jupiler “halve leo”
Hertog Jan “halve leo”

espresso
koffie
koffie verkeerd
cappuccino
latte macchiato
thee
verse muntthee
verse gemberthee

2.5
2.5
2.60
2.60
4.25
2.60
3.75
3.75

Zin in een lekker likeurtje
bij of in de koffie? Vraag
ons wat we in huis hebben.

bier

Chenin Blanc
fris | fruitig | citrus

3.75

koffie & thee

Petit verdot
vol | krachtig | bramen

Valpolicella blend
soepel | fruitig

Sol de Andes | Chili

Verse Jus

26.5

Hello World | Spanje

Sol de Andes | Chili

fris

2.95
5.5

WIT

Wil je liever iets speciaals?
Kijk dan op onze nieuwe bierkaart!

2.6
2.75
4.5
4.75

lekker
Tony Chocolonely voor bij de thee of koffie
Vraag naar de smaken!

32.5

Weingut Porzelt | Duitsland

Pinot Blanc
karakteristiek | fris | gele pruimen | meloen
8.25 42.5

Basson barrel fermented | Zuid Afrika

2.5

Chardonnay
Frans eiken | vol | vet

49.5

tip van Bart

vegetarisch

Met ingrediënten uit eigen tuin

langere bereidingstijd

voor echte helden

