Voorgerechten
Tonijn – Fregola – Gele curry

14.50

*Favoriet van de keuken

Tuna – Fregula – Yellow curry
Tartaar van tonijn met diverse structuren van komkommer en radijs,
fregola pasta, crème van tandoori en ijs van gele curry en gember
Wijntip: Bergsig (Gewurztraminer) Breedekloof, Zuid-Afrika

5.50

Zeebaars – Limoen – Peterselie

Seabass – Lime – Parsley
Zeebaars met en croûte van limoen en venkel, zacht gegaarde pompoen,
cremeux van pastinaak, noten crunche en een vinaigrette van peterselie

13.75

Wijntip: Chateau Le Grand Verdus (Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle) Bordeaux, Frankrijk

Carpaccio Bastille

5.90

12.00

Beef Carpaccio Bastille
Rundercarpaccio met mediterrane tapenade, Old Amsterdam
rucola, pijnboompitten en gefrituurde halloumi
Wijntip: Estandon “Heritage” Rosé (Syrah,Grenache,Cinsault) Provence, Frankrijk

6.90

Eendenbout – Chinese kool – Balsamico

Duck leg – Chinese cabbage – Balsamic
Gekonfijte eendenbout met Chinese kool, rode linzen, crème van limoen,
gewokte cantharellen, gebrande meloeskes en een vinaigrette van balsamico
Wijntip: Perdeberg The Vineyard Collection (Grenache Blanc)

14.25

6.50

Tartaar – Eidooier – Vadouvan

Steak tartare – Egg yolk – Vadouvan
Steaktartaar met gefrituurde eidooier, crème van vadouvan, gel van augurk,
gerookte olie, papier van rode ui en peterselie met gebrande hazelnoten
Wijntip: Les Bertholets Grande Reserve (Chardonnay) Languedoc, Frankrijk

14.50

5.50

Polenta – Aubergine – Tomaat

12.25

Polenta – Eggplant – Tomato
Gebakken polenta met olijf, boeket van groenten, crème van aubergine, gel van px
en diverse structuren van tomaat
Wijntip: Paolini 72 Filara (Catarratto) Sicilië, Italië

6.50

Bastille proeverij

Diverse mooie smaakvolle gerechten naar keuze van de Chef

17.95

Voor een passende wijn bij uw Bastille proeverij kunt u onze medewerkers vragen naar de wijntip

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Soepen / tussengerechten
Ossenstaart

6.95

Bouillon made of oxtail
Klassieke dubbel getrokken ossenstaart bouillon
Wijntip: Curatolo Arini Marsala (Grillo, Cataratto, Inzolia) Marsala, Sicilië

5.50

Kreeft - Langoustine

Lobstersoup – Langoustine
Romige kreeftensoep Bastille met een gefrituurde langoustine
Wijntip: Casa Silva (Viognier) San Fernando, Chili

7.50

Coquille – Avocado – Grapefruit

Coquille St. Jacques – Avocado – Grapefruit
Gebakken coquille met een crème van avocado, mini rouleau van groente,
citrus gel en een compote van grapefruit en bloedsinaasappel
Wijntip: Le Grand Noir (Viognier) Languedoc, Frankrijk

Hoen – Langoustine – Bergamot

10.50

14.95

5.90

*Favoriet van de keuken

14.50

Poultry – Langoustine – Bergamot
Zacht gegaarde farce van hoen met een gebakken langoustine, duxelles,
gebrande prei, diverse soorten tomaat, ceps krokant met een schuim van bergamot
Wijntip: Bodega Sottano Reserva (Torrontés) Mendoza, Argentinië

6.90

Short rib – Mango – Pompoen

14.50

Short rib – Mango – Pumpkin
Op rendang wijze gegaarde short rib met een compote van mango,
pompoen en chilipeper, wilde rijst, zacht gegaarde paksoi en ijspegel radijs
Wijntip: Bouchon Reserva (Carménère) Maule Valley, Chili

6.50

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Hoofdgerechten
Heilbot – Couscous – Venkel

23.50

Halibut – Couscous – Fennel
Gebakken zwarte heilbotfilet met couscous, een crème van basilicum,
ratatouille en een schuim van venkel
Wijntip: Grechetto Propizio, Giangirolami (Grechetto) Lazio, Italië

7.50

Dorade – Zwarte knoflook – Limoen

Dorade – Black garlic – Lime
Twee bereidingen van dorade met een gel van zwarte knoflook, bleekselderij,
groene asperges en een schuim van aardappel en limoen
Wijntip: Estandon Heritage Blanc (Rolle, Ugni Blanc) Côtes de Provence, Frankrijk

Zeetong – Frites – Remoulade

6.90

*Favoriet van de keuken

Sole – Fries – Remoulade
Krokant gebakken zeetong met citroen, geserveerd
met huisgemaakte frites en remouladesaus
Wijntip: Casa Silva, (Chardonnay) Reserva, Chili

24.50

34.95

7.50

Vis van de dag

23.50

-Catch of the dayDagelijks wisselende vis, vers van de afslag
Wijntip: Vraag één van onze medewerkers naar de wijn

Ravioli – Risotto – Gorgonzola

22.50

Een open ravioli met risotto van groene kruiden en knoflook,
diverse bereidingen van groenten met een zachte jus van gorgonzola
en gerookte amandelen
Wijntip: Casa Lluch (Verdil) Valencia, Spanje

5.90

Indien gewenst kunt u frietjes bij uw gerecht bestellen

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Tournedos – Gepofte knoflook – Peper

28.50

Tournedos – Puffed garlic - Pepper
Gesauteerde Ierse tournedos met een jus van gepofte knoflook
of een klassieke peperroomsaus
Wijntip: Marques de Caceres ‘’Excellence’’ Rioja Crianza
(Deze wijn is ook in 0.375L te bestellen)

34.50

Hert – Rode biet – Truffel

Deer – Red beet – Truffle
Gebakken hertenrug met een crème van rode biet, knolselderij torentjes,
sponge cake van rode kool, gebrande hazelnoten en een jus van truffel
Wijntip: El Coto Crianza (Tempranillo) Rioja, Spanje

26.50

6.90

Entrecote – Vadouvan – Tijm

25.50

Entrecôte – Vadouvan – Thyme
Van de green egg gegrilde entrecote, couscous met lavas, crème van vadouvan,
rettich torentjes, kimchi en een jus van gekarameliseerde ui en tijm
Wijntip: Red Head Yard Dog (Cabernet-sauvignon, Petit Verdot, Merlot)

Moeflon – Pastinaak – 5 soorten kruiden

6.90

24.50

*Favoriet van de keuken

Mouflon – Parsnip – Five Spices
Gebakken moeflon met gegrilde eryngii, schorseneer met spek,
een crème van pastinaak en een jus van five spice
Wijntip: L’Excellence de Bonassia (Cabernet-sauvignon, Merlot) Meknès, Marokko

5.90

Indien gewenst kunt u frietjes bij uw gerecht bestellen

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Menu du Chef
Geniet van een heerlijk surprisemenu dat dagelijks door onze keukenbrigade voor u wordt
samengesteld
Bij onze surprisemenu’s houden wij rekening met uw allergenen en/of dieetwensen
(Wij serveren in onze surprise menu’s géén wildgerechten)
3-gangen
4-gangen
5-gangen
6-gangen

32.50 p.p.
41.50 p.p.
50.50 p.p.
59.50 p.p.

( Kaasplank i.p.v. zoet dessert +5.50 )
Indien gewenst kunt u frietjes bij uw gerecht bestellen

Hierbij kunt u ook genieten van onze bijpassende wijn arrangementen, dit houdt in dat u
per gang één geselecteerd glas wijn geserveerd krijgt
3-gangen 18.50 p.p.
4-gangen 25.50 p.p.
5-gangen 32.50 p.p.
6-gangen 37.50 p.p.

Kindermenu
Tomatensoep
***
Biefstuk of kibbeling met krulfriet en appelmoes
***
Kinderijsje (zelf maken in de keuken)
16.50

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Midweek menu

Dit menu is alleen te bestellen op maandag/woensdag en donderdag.
het midweek menu bestaat uit :
Amuse
***
4 of 5 gangen surprise menu
***
4 of 5 gangen wijnarrangement
***
0.5 liter plat/ bruis water
***
Koffie of thee met friandise

4-gangen midweek menu voor 65.00
5-gangen midweek menu voor 75.00
Geef uw dieetwensen en/of allergenen bij ons aan zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.
Indien gewenst kunt u frietjes bij uw gerecht bestellen

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

Desserts
Dame Blanche

9.95

Chocolade – Peer – Caramel

11.95

Koffie – Amaretto – Pure chocolade

11.50

Dessert du Chef

14.75

5 Kazen – Olijvenjam – Noten/vijgen brood

13.50

Vanille roomijs met warme chocoladesaus

Chocolate – Pear – Caramel
Pure chocolade mousse met een compote van peer, peren schuim,
speculaas crunche, gel van five spice en caramel ijs

Coffee – Amaretto – Dark chocolat
Koffie custard, crème van mascarpone en kaneel, gel van amaretto,
crumble van cafe noir, sponge cake van vanille en een schuim van pure chocolade

Belevenis van diverse zoete lekkernijen

5 cheeses – Olivejam – Nuts/Fig bread
Assortiment van vijf mooie verschillende kazen met olijvenjam,
peren parels in rode port en een noten en vijgen brood
Gluten en lactose vrij

Banaan – Drop – Limoen

12.50

Banana – Licorice – Lime
Mousse van banaan met huisgemaakte dropparels,
merengue van salmiak, notencrumble en ijs van limoen

Friandises

Huisgemaakte bonbons en/of zoete lekkernijen

Lust u ook graag een bijpassende wijn bij uw dessert ?
Vraag een van onze medewerkers naar de keuze.

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie?
Meld het ons, wij besteden uiterste zorg aan uw speciale wensen!

5.75

