
 = vegetarisch

Brood met smeersels e	 4,50

VOOR 
Carpaccio e	 12,50
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola, truffelmayo

Hollandse garnalen e	 13,50
Avocado, slasoorten en cocktailsaus

Salade caprese  e	 12,50
Tomaat, pesto, rucola, mozzarella, pijnboompitjes en basilicum

Tomatensoep  e	 6,50
Van pomodoritomaten met groene kruidenolie

Bouillabaisse (meerprijs in menu e 5,00) e	 17,00
Royaal gevulde vissoep

Serranoham e	 10,50
Gemengde salade, Parmezaanse kaas, ei en aceto balsamico

HOOFD 
Entrecote (200gr) e	 23,95
Biefstuk van de lende met een randje vet geserveerd met groenten uit het seizoen en friet. 

Keuze uit truffelroomsaus, pepersaus 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 truffelroomsaus, pepersaus of rode wijnsaus

Risotto  e	 18,95
Paddenstoelen, doperwtjes, Parmezaanse kaas en rucola

Zeebaars e	 22,95
Groenten uit het seizoen, kreeftensaus en friet

Noordzeetong (meerprijs in menu e 8,50) e	 29,95
Klassiek in roomboter gebakken met friet en salade

Spareribs e	 20,45
Sweet & spicy striping met zoetzure komkommer en chilimayonaise, geserveerd met friet?

Kipsaté met pindasaus e	 17,50
Van malse gemarineerde kippendijen met zoet-zure komkommer. Keuze uit friet of rijst?

Sweet spicy chicken e	 18,50
Roergebakken kipreepjes met paparika, taugé, bosui, koriander en chilimayonaise, geserveerd met friet

Passant’s hamburger e	 15,95
Guacamole, tomaat, truffelmayonaise, augurk en bacon, geserveerd met friet

Passant’s falafelburger  e	 15,95
Falafel burger met guacamole, tomaat, rode ui en spicey mayo, geserveerd met friet

Supplement 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
Kokos-ijs

Chocolade Oreo dessert e	 7,50
Vanille-ijs

Irish coffee e	 7,50



Brood met smeersels      e	4,50

Portie Italiaanse olijven      e	3,25

Portie oude kaas 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

Welkom in bij Passant Restaurant & Catering, de ideale 
ontmoetingsplek op industrieterrein Moerdijk. 

Wist u dat... we beschikken over 2 multifunctionele vergaderzalen op 
onze 1e verdieping? Dagelijks verse lunches en overwerkmaaltijden kunnen 

bezorgen bij u op het bedrijf? Meer dan 15 jaar ervaring hebben met het 
organiseren van catering en events?

Nieuwsgierig geworden wat we nog meer voor u kunnen betekenen? 
Informeer bij één van onze medewerkers of neem een kijkje op onze website 

www.restaurantpassant.nl en www.passantcatering.nl!


