
 = vegetarisch

Brood met smeersels e	 4,25

VOOR 
Tomatensoep  e	 6,25

Van pomodoritomaten met groene kruidenolie

Bouillabaisse e	 11,50

Garnituur van zalm en garnalen

Hollandse garnalen e	 13,50

Avocado, Romeinse sla en cocktailsaus

Carpaccio e	 12,50

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola, spekjes en pesto

Salade caprese  e	 9,50

Tomaat, pesto, rucola, mozzarella, pijnboompitjes en basilicum

HOOFD 
Met friet en mayonaise

Entrecote (200gr) e	 22,95

Biefstuk van de lende met een randje vet geserveerd met groenten uit het seizoen en friet. Met bearnaise- of rode wijnsaus

Tournedos (200gr) (meerprijs in menu e 5,00)  e	 25,95

Biefstuk van de haas geserveerd met groenten uit het seizoen en friet. Keuze uit bearnaise- of rode wijnsaus

Risotto  e	 18,95

Verse groenten, Parmezaanse kaas en rucola

Zeebaars e	 22,95

Groenten uit het seizoen, beurre blanc en friet

Spareribs e	 20,45

Sweet & spicy striping met zoetzure komkommer en chilimayonaise

Kipsaté met pindasaus e	 17,50

Van malse gemarineerde kippenborst

Passant’s hamburger e	 15,95

Guacamole, tomaat, truffelmayonaise, augurk en bacon

Gemengde salade  e	 4,00

DESSERT 
Warm appeltaartje “Passant”  e	 7,50

Kaneelijs

Soezen gevuld met karamelsaus e	 7,50

Vanille-ijs

Citroen meringue taartje e	 7,50

Vanille-ijs

Irish coffee e	 7,00



Brood met smeersels      e	4,25

Portie Italiaanse olijven      e	3,25

Gerookte amandelen en wasabi nootjes     e	2,25

Oude brokkelkaas (Reypenaer) met grove mosterd      e	6,25 

Yakitori spiesjes van kippendij met hoisin     e	7,25

Truffelfriet       e	6,25

Chorizo kroketjes met spicy mayonaise     e	6,25

Garnalen kroketten (2 st) met cocktailsaus     e	8,25

Kroketjes met tomaat en mozzarella     e	6,25

Ambachtelijke bitterballen (8 st)     e	6,25

Moerdijks snackbord (20 st)     e	16,95

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Meld het ons! Wilt u komen lunchen of  
dineren met 8 personen of meer, dan is reserveren gewenst. Wij sturen u dan graag een menuvoorstel.

Betaling bij voorkeur per pin en alleen per tafel of gezelschap.

 = vegetarisch

Vergadering, borrel, personeelsfeest of diner voor een groot gezelschap? 

Wij zijn de perfecte locatie voor bedrijfsevenementen 

en vertellen u hier graag meer over.


