Welkom

Wat fijn dat wij u mogen begroeten… even voorstellen, wij
zijn Niek en Lieneke, de trotse eigenaren van de Kleine
Bistro. Niek is uw kok en ik, Lieneke, sta voor iedereen klaar
in de bediening. Wij bieden u een gezellige sfeer, een leuke
avond en uiteraard heerlijk eten in een goede prijs-kwaliteit
verhouding waardoor wij hopen dat u onze bistro nog vele
malen komt bezoeken.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of bepaalde wensen? Wij
horen het graag.
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Hebt u een
allergie? Laat het ons weten, zodat de keuken hier rekening
mee kan houden.
Voor nu wensen wij u een smakelijke maaltijd toe.

Voorgerechten
Twents nagelhout

€11,00

Carpaccio

€12,50

Slakken

€9,75

Pittige knoflook garnalen

€10,25

Champignons Dordogne

€9,75

Proeverij De kleine Bistro.

€10,00

Combinatie De kleine Bistro.

€17,00

Proef een typisch Twents streekgerecht. Gedroogde en met
kruidnagel bestoven rundvlees met Rucola sla, appel, noten
en een frisse dressing.

Dun gesneden runderbiefstuk met pesto Genovesse,
pijnboompitten en grana Padanokaas.

Traditionele bereiding van wijngaardslakken met
kruidenboter
in een huisje.

Gebakken garnalen met knoflook, ui en Spaanse peper.

Champignons gefrituurd in bierbeslag met pittige
cocktailsaus.

Een combinatie van diverse voorgerechten.

Een combinatie van carpaccio en champignons dordogne.
Voor 2 personen.

Soepen
Mosterdsoep

€5,00

Uiensoep

€5,00

Oma’s tomatensoep

€5,00

Paddenstoelenbouillon

€5,75

Romige mosterdsoep met spekjes.

Traditionele uiensoep met een kaascrouton.

Tomatensoep van pomodori tomaten
met gehaktballetjes

Licht gebonden bouillon met diverse paddenstoelen.

Hoofdgerechten vlees
Gebakken kipfilet

€17,25

Brochette ’t spotje

€17,25

Biefstukpuntjes

€18,00

Mixed grill

€19,50

Kalfslever

€20,00

Wild stoofpotje

€19,50

Kipfilet op de huid gebakken met een
honing-soja saus en sesamzaad op gewokte groenten.

Spies van kipfilet met spek, ui en paprika.

Gebakken biefstukpuntjes met Stroganoffsaus.
Geserveerd in een pannetje.

Trio van kipfilet, varkenshaas en biefstuk
aan een spies met paprika, spek en ui.

Gebakken kalfslever met garnituur van appel,
spek en ui.

Een heerlijk stoofpotje van verschillende soorten wild.
Met rode kool en aardappelkroketten.

Hoofdgerechten vlees
De kleine tournedos

€23,50

De grote tournedos

€27,50

Varkenshaas

€20,50

Kalf Ribeye

€22,00

Het beste stukje vlees van de koe. 180gr

Een heerlijke grote tournedos van 250gr

Gegrilde varkenshaas gevuld met brie, Ardenne ham
en zongedroogde tomaat. Of met een saus naar keuze.

Een malse steak van de grill.

Diamandhaas

Heerlijk mals rundvlees op gebakken groenten
en 2 sauzen. Voor minimaal 2 personen.

Whisbone
Deze runde steak weegt maar liefst 500gr

p/p€18,50

€26,50

Hoofdgerechten vis

Heilbotfilet

€20,25

Zalmfilet

€20,25

Met gestoofde prei en een vissaus.

En papilotte gestoomde zalmfilet
met diverse groenten.

Roodbaarsfilet

€20,25

Op de huid gebakken filet met pasta en kruidenroom.

Hoofdgerechten vega
Rode bieten quinoaburger

€17,00

Spinazietaart

€18,00

Gevulde paprika

€17,00

Quinoa/rode bieten burger tussen gefrituurde polenta.

Bladerdeeg gevuld met spinazie, groenten en feta.

Paprika gevuld met couscous, noten en groenten.

Desserts

Notentaartje

€5,95

Guilty pleasure

€6,25

Coupe walnoot

€6,00

Coupe vanille

€5,75

Crème brûlée

€5,75

Klein Dessert

€5,00

Roombotertaartje met noten, vanilleijs en karamelsaus.

Cheescake met een vulling van Irish coffee
Overgoten met chocolade.

Walnoten-karamel en vanilleijs met karamelsaus
en walnoten.

3 bollen vanilleijs en naar keuze warme chocoladesaus
of warme kersen.

Vanille kookpudding met een gebrande suiker laag.
Brandend geserveerd.

Een verrassings dessert van Niek.

Cine-menu €29,50
Incl. bioscoopkaartje

Voor een compleet avondje uit.

Voorgerechten
Uiensoep

Traditionele uiensoep met een kaascrouton.

Oma’s tomatensoep

Tomatensoep van pomodori tomaten
met gehaktballetjes

Champignons Dordogne

Champignons gefrituurd in bierbeslag met pittige
cocktailsaus.

Hoofdgerechten
Gebakken kipfilet
Kipfilet op de huid gebakken met een
honing-soja saus en sesamzaad op gewokte groenten.

Biefstukpuntjes

Gebakken biefstukpuntjes met Stroganoffsaus.
Geserveerd in een pannetje.

Botervis

Oven gegaarde botervis met een vissaus.

Nagerecht
Koffie/thee met lekkernijen of
Een klein dessert van de chef

Koffie en likeuren
Koffie kaart
Koffie
Thee
Cappuccino
Latte
Espresso

€2,35
€2,20
€2,50
€2,50
€2,35

Dubbele espresso

€3,25

Irisch coffee
French coffee
Baileys coffee
Spanisch coffee
Italian coffee

€7,00
€7,50
€7,00
€7,00
€7,00

Koffie compleet

€6,50

Likeuren proeverij

€7,50

Whisky proeverij

€10,00

Koffie of thee met lekkernijen, geserveerd op een etagère.
Met onder andere bonbons, cakes en koekjes.

U krijgt 3 verschillende likeuren om te proven.

U krijgt 3 verschillende whisky’s om te proeven
en pure chocolade om te neutraliseren na elke whisky.

Likeuren
€5,50
Amaretto
€4,50
Baileys
€4,50
Cointreau
€4,50
Grand Marnier €5,50
Tia Maria
€4,50
Drambuie
€5,75
D.O.M
€5,75
Likeur 43

wij hebben een uitgebreide
collectie whisky en cognac.
Vraag ernaar bij Lieneke
of kom gezellig kijken aan
de bar.

Bijgerechten

Sausen
Pepersaus
Stroganoffsaus
Champignonsaus

€2,65
€2,65
€2,65

Garnituur
Gebakken uien
Gebakken champignons
Mix van gebakken uien en champignons.

€2,65
€2,65
€3,75

Friet
Schaaltje friet

€3,00

Wij serveren al onze hoofdgerechten met
Gebakken aardappelen en salade.
Na service van alle bijgerechten

€1,-

HET WALSTRAATJE

4 soorten vlees en 2 sausen
€19,50pp
Minimaal 2 personen

