Veilig thuis
uit eten!
Vanwege het Coronavirus bieden wij u een menu aan voor thuis.
U kunt heerlijk genieten van diverse gerechten.
Wij doen de voorbereidingen u hoeft het alleen nog maar
warm te maken en er een kunstwerk van te maken!
Wat bieden wij?
• Geen virusstress!
• Elke gang binnen 5 minuten op tafel
• Verse ingrediënten
• Weinig tijd in de keuken
• 50% korting op geselecteerde wijnen (zie website)
U kunt uw gerechten afhalen of laten bezorgen
van woensdag t/m zondag. Gratis bezorging binnen Best.
Wilt u graag bestellen?
Bel dan naar 0499-851777
of mail naar info@restaurantbastille.nl

Thuis gerechten
Bastille broodjes met kerrie mayo (4 stuks)

5.50

Prosciutto di norcia al tartufo (100 gram) 		

12.00

Zacht gegaarde kalfswang met rösti, groenten en
een crème van pastinaak

16.50

9.00

* Mie met zacht gegaarde kip in licht pikante oosterse
kokossaus, gemixte groentes, knoflook en taugé

15.50

10.00

Mie met gewokte gamba’s in licht pikante oosterse
kokossaus, gemixte groentes, knoflook en taugé

18.50

Van de Green egg gegrilde bavette met gemarineerde
rozenval aardappeltjes, groenten en een jus van
chilli en knoflook

18.50

Paella met gegrilde tonijn en een beurre blanc van
saffraan

18.50

Gebakken schelvis met romige risotto en een beurre
blanc van venkel

16.50

Voorgerechten
Rundercarpaccio met mediterrane tapenade, 		
Old Amsterdam, rucola en pijnboompitten
Vitello tonnato (zacht gegaarde kalfsmuis met
tonijn crème) met rucola, gefrituurde kappertjes en
zongedroogde tomaat

Steaktartaar met een crème van vadouvan,
10.50
gel van augurk en gebrande hazelnoten				
Tartaar van zeebaars met limoen en komkommer,
crème van knolselderij en kerrie, oosterse gel en
gebrande radijs

10.50

Gemarineerde zalm in 14 specerijen met een mayo
van piccalilly, zoetzure radijs en crumble van kokos,
crispy ui en wilde rijst

10.00

* Romige aspergesoep, gevuld met beenham, asperge en ei

Hoofdgerechten

6.50

Dubbel getrokken ossenstaart bouillon			

6.50

Kreeftensoep met rivierkreeft en lente-ui		

8.50

7.50
* Asperge los: 5 mooie zacht gegaarde asperges met ei,
krieltjes en peterselie boter							
(Ook te bestellen met beenham of zalm)
meerprijs 9.50

Dessert
Surprise dessert						

8.50

Assortiment van vijf mooie verschillende kazen en brood 9.50
Friandises (huisgemaakte bonbons)		

4.50

*Deze gerechten kunnen ook vegetarisch besteld worden
Ook hebben wij heerlijke wijntips voor uw gerechten, nu ook met hoge kortingen! En niet alleen flessen van 750 ml maar ook flesjes van 375 ml,
ideaal voor een kleiner gezelschap.

WIJNKAART AFHALEN/BEZORGEN
Mousserende wijn

Per fles

Cava Aretey Brut - Penedès, Spanje
Deze heerlijk verfrissende cava is gemaakt van de Macabeo, Parellada en Xarel-lo druiven.
Hij heefteen mooie goudgele kleur met een verfrissende geur als appel en brioche. Lekker zuiver
met verfijnde bubbeltjes en witte perzik in de afdronk.

35,00

Black & Bianco – Limonsecco - Duitsland (200 ml)
Heerlijk verfrissend sparkelend aperitief gemaakt van de Glera druiven en limoncello. Kleine flesjes
van 200 ml. om per persoon te kunnen serveren. En dus ideaal voor uzelf of met een klein gezelschap.

17,50

5,50

Pierre Zero Sparkling – Chardonnay 0% - Frankrijk (200 ml)
Heerlijke prosecco van de Chardonnay druiven zónder alcohol. Lekker verfrissend en een zeer
aangename prosecco alcohol vrij. Door de 0% alcohol iets zoeter maar zeker zo verfrissend en ziltig.

6,50

Witte wijnen
Zavalloni – Albana - Romagna, Italië (375 ml)
Heerlijke rijke witte wijn van de Albana druiven. Parfumerende geur met tonen van lychee en rijp
fruit. Romig karakter met tonen van steenfruit en rijp wit fruit, verfrissende en pittige afdronk.

9,50

Domaine Kientz – Gewurztraminer - Alsace, Frankrijk (375 ml)
Typerende gewurztraminer uit de Alsace. Heerlijk geurend naar lychee en rozen. Veel exotisch fruit in
zijn smaak en citrusfruit zoals mandarijn, kaneel en gember in zijn afdronk.

12,50

Kleindal - Chenin Blanc - Robertson Valley, Zuid-Afrika
Deze heerlijke Chenin blanc is zeer aromatisch met tonen van ananas, citrus en iets nootachtig, aandronk is verfrissend, heeft wat banaan en zachte peer met in de afdronk een verrassend witpepertje.

19,50

9,75

Zambartas - Xynisteri - Paphos, Cyprus
100% Xynisteri. Aromatische geur met fruit zoals perzik, lychee en geroosterde kaneel. De smaak
heeft wat gedroogde appel, perzik en grapefruit. De lange afdronk zorgt voor wat minttonen en lichte
pepertjes.

26,50

13,25

Les Bertholets Grande Reserve - Chardonnay - Languedoc, Frankrijk
Botertonen en brioche in de geur, smaak is vooral tropisch en rijp geel fruit. Houtrijping van 6 maanden
geeft subtiele vanille tonen in zijn lange en plezierige afdronk.

29,50

14,75

Tariquet - Sauvignon Blanc - Côtes de Cascogne, Frankrijk
Heerlijk verfrissende stuivende bloemige geur, groene appel en buxus. De smaak neigt naar wat
geconfijt fruit en rijpe druiven, veel frisheid en mineraliteit in de afdronk.

29,50

14,75

375 ml 18,95
750 ml 34,50

9,75
17,25

Rode wijnen
Marqués de Cáceres – Tempranillo - Rioja, Spanje
Deze mooie volle rode wijn heeft in de geur tonen van rijp fruit en bosbessen/cassis.
Heerlijk zachte, zwoele wijn met bramen en een lichte toets van zwarte peper.

Santa Maria – Primitivo - Salento, Italië
De wijn heeft in de geur tonen van dennen, bosbessen groene paprika en zoethout. Smaak heeft
heerlijk zachte vanille, rijpe kers en droptonen. Afdronk is aangenaam lang met koffie en donkere
chocolade. 4 maanden houtrijping frans eiken.

25,50

12,75

Kleindal - Ruby Cabernet - Robertson Valley, Zuid-Afrika
Deze mooie volle rode wijn heeft in de geur tonen van rijp fruit en bosbessen/cassis. Heerlijk zachte,
zwoele wijn met bramen en een lichte toets van zwarte peper.

19,50

9,75

Bouchon Reserva - Carmenère - Maule Valley, Chili
De wijn heeft in de geur tonen van dennen, bosbessen groene paprika en zoethout. Smaak heeft
heerlijk zachte vanille, rijpe kers en droptonen. Afdronk is aangenaam lang met koffie en donkere
chocolade. 4 maanden houtrijping frans eiken.

32,50

16,25

Saint-Urbain - CS, Merlot - Bordeaux, Frankrijk
Klassieke Bordeaux blend met overheersend Cabernet-sauvignon. Stevige wijn met heerlijk sappig
fruit in de geur zoals bramen en specerijen, laurierdrop en zwarte peper in de afdronk.

29,50

14,75
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