voor
CARPACCIO

11

dun gesneden Hollands rund met onze eigen
vadouvankaas en truffelmayonaise

SUPER CARPACCIO

19

STEAK TARTAAR

10.5

HEILBOT

12.5

van ossenhaas met champignon, eekhoorntjesbrood
en brioche met peterselieboter

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!

warm gerookt met aardappel, truffel en kaviaar

BIET

9

BLOEMKOOLSOEP

8

vijf verschillende bereidingen en ingelegde ui

met rode curry en crouton van bloemkool

hoofd
SPARERIBS

MAKREEL

10

tartaar met pompoen met waterkers en gin tonic

18

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

SATÉ

Liever een voorgerecht als hoofdgerecht?
Vraag naar de mogelijkheden.

KABELJAUW

22.5

KOTTERIE RAMEN

GROENE SALADE

3.5

FRIET MET MAYO

15

met miso, gebakken paddenstoelen en aubergine

3.5
2.5

We werken met wisselende stukken rundvlees die
met zorg zijn uitgekozen. Bij Bart hebben we alleen
hoge kwaliteit vlees waarvan we zeker weten dat de
koeien ook een goed leven hebben gehad.
De gerechten worden geserveerd met jus en
garnituur. Benieuwd wat we vandaag in huis hebben?
Vraag ernaar bij de bediening!

na

EENDENBORST

25

geglaceerd met sjalot in port, salade van boontjes en
stamppot van meiknol en appel

FALAFEL

van tuinboon met tarte tatin van cherrytomaat,
zoete aardappel en kokosdip

ZEEDUIVEL

rouleaux, met antiboise en gegrilde knol

VANILLE

7

GATEAU CHAUD

8

boeren vanilleroomijs met Fairtrade chocolade

gepocheerd met spruitjes, prei en bouillon van zeewier

ZOETE AARDAPPEL FRIET
MET CHILIMAYO

Heb je zin in een lekker stuk rundvlees?
Dat hebben we!

17.5

van varken uit de Gelderse Vallei,
uiteraard met pindasaus

bij

Bij Bart
Beef

17.5

lopend chocoladetaartje gevuld met zoute karamel,
met cassis-sorbet

KAASPLANK VAN TJAGO
4 soorten
6 soorten
8 soorten

7
9
10

APPEL

8

SINAASAPPEL

8

SPONGECAKE

7

gepoft en gevuld met spijs, met karamel en
appelsorbet

kogels van witte chocolade met ganache en brownie

20

van hazelnoot, room van citroen en ijs van gezouten
karamel

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

Passend glas wijn
bij je gerecht?
Vraag het ons!

/etenbijbart

tip van Bart

vegetarisch

@bijbart

met ingrediënten uit eigen tuin

TM

internetcafe

langere bereidingstijd

voor echte helden

wijn

ROOD

fris

BUBBELS

Merlot
zwart | rijp fruit | sappig | soepel
3.95

Verse Jus

Icalma | Chili

Val d’oca Mia secco | Italië

Glera
vino frizzante | licht bruizend | droog
20

Waldschütz Sparkling | Oostenrijk
Riesling en Grüner Veltliner
fijne mousse | fris | lange afdronk

40

19.5

Finca La Nina | Argentinië

Malbec
vol | specerijen | zwart fruit | chocolade
4.25

21

Bij Bart | Spanje

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

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

WIT

Sol de Andes | Chili

Sauvignon blanc
fris | exotisch | passievrucht | mineralen
3.95 19.5

Sol de Andes | Chili

Chardonnay
expressief | meloen | peer | sappig
3.95

27.5

Feudo Badala | Spanje
19.5

Nomad | Roemenië

Pinot Grigio
zacht | mondvullend | tropisch | mango
4.25

Negroamaro
vol | vanille | zwoel | zwart fruit
5

28.5

Waldschutz blauer | Oostenrijk
21

Luzada | Spanje

Zweigelt
fruitig | rood fruit | soepel

6

Albariño
fris | mineraal | complex

35

Demuerte Gold Edition | Spanje
5.75

35

Tenute Tomasella | Italië

2.75

2.95

koffie & thee

Las Pizarras Volcan | Spanje

Tempranillo
sappig | rood fruit | vulkanische grond
4.75

3.75

Monastrell, Syrah en Garnacha
krachtig | hout | zwart fruit

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.

45

Pinot Grigio
vol | rijp fruit| | lange afdronk
6.5

37.5

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
complex | vol | rijp fruit
60

Hunky Dory | Nieuw Zeeland

Sauvignon blanc
stuivend | biologisch | tropisch fruit
6.5

Chateau Hourbanon Cru Bourgeois 2010
Frankrijk

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

37.5

Basson barrel fermented | Zuid Afrika
Chardonnay
Frans eiken | vol | vet

49.5

bier
Jupiler 0,25

ROSE

Hertog Jan 0,25

Vieille Grange | Frankrijk

Jupiler “halve leo”

Grenache, Cabernet
sappig | fris | licht

Hertog Jan “halve leo”
3.95

2.6
2.75
4.5

2.5

4.75

19.5

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

tip van Bart

vegetarisch

met ingrediënten uit eigen tuin

langere bereidingstijd

voor echte helden

