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 boodschappen en de voorbereidingen,
u hoeft alleen maar te genieten.
Wat bieden wij?
• Gerechten warm afhalen/bezorgen
of zelf thuis warm maken
• Gratis bezorging binnen Best
• Elke gang binnen 5 minuten op tafel
• Verse ingrediënten
• Tot 50% korting op diverse wijnen van de wijnkaart
Afhalen tussen 15.00 en 20.00 uur.
Bezorgen in overleg.
Maandag t/m zondag (uitgezonderd dinsdag en woensdag).
Wilt u graag uw bestelling plaatsen?
Bel dan naar 0499 85 17 77
of mail naar info@restaurantbastille.nl

Thuis gerechten
Bastille broodjes met kerrie mayo 4 stuks

5.50

Prosciutto di norcia al tartufo (100 gr) 		

12.00

Oesters | gegratineerd | klassiek 		

p/st 3.25

Borrelplank | ruim 20 diverse lekkernijen
Bij bestelling vanaf 4 personen een fles wijn (rood of wit) gratis

p.p. 14.50

Voorgerechten
Rundercarpaccio | mediterrane tapenade | Old Amsterdam |
pijnboompitten

10.00

Steak tartaar | eigeel | gerookte olie | augurk | kerrie | gember

11.50

Kabeljauw tartaar | granny smith | yoghurt | grove mosterd | citrus

11.50

Paling | brioche | groene mosterd | zalmeitjes

12.50

		

Kreeftensoep | rivierkreeft | lente ui

8.50

Hoofdgerechten
Mie | kip | kokos | wokgroenten | knoflook

17.50

Mie | bisque | gambas | wokgroenten

17.50

Zeebaars | polenta | tomaat | olijven | mais

19.50

Zeetong ± 450 gr | remoulade | frites | salade

27.50

Sucade | couscous | gele curry | groenten			
(optie: met gerookte coquille +5.00 )

21.50

Dessert
Surprise dessert							

7.50

Assortiment van vijf mooie verschillende kazen, brood en druiven

9.50

Friandises (huisgemaakte bonbons)			

4.50

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.
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