
Diner

 Vanaf17:00

Bavoort Bites
Bavoort Bites zijn kleine gerechten die vol zitten met smaak én 

heerlijk zijn om met elkaar de delen. Wij adviseren om te beginnen 

met één gerechtje per persoon. Je mag zovaak en zoveel bestellen 

als je wilt maar alles wat je besteld komt tegelijk op tafel. 

3 gerechtjes + 1 bijgerecht per persoon volstaat als maatlijd, maar 

vergeet niet om een plekje over te laten voor onze zoete Bites! 

pKan glutenvrij   qIs glutenvrij   @Kan lactosevrij   iIs lactosevrij

Groepen
Vanaf 7 personen kan er maximaal 1 gerecht per 

ronde, per persoon worden besteld + bijgerechten.

Vlees Bites €9,5 per stuk

Carpaccio qi
Met truffelmayonaise, parmezaan, rucola 
en zonnebloempitten

Krokante Kip
Huisgemaakte krokante kip met sojadip 

Pickled Pork q
Lauw warm stukje varkensvlees met 
vijgen-bourbon crème en gebrande uitjes

Bavette Café De Paris q@
Gegrild rundvlees met café de Paris boter

Sweet Spareribs i
Malse spareribs met zoete lak

Char Siu Bao Buns i
2 gestoomde bao buns met krokant buikspek, 
hoisin en koolsla

Gegrilde Diamanthaas qi
Met eetbare houtskool en gele paprika

Kip Antichucho qi
Gemarineerde kipstukje met knoflook 
en verse kruiden

Runder Cheese Burgertjes @
2 kleine runderburgers met cheddar, augurk 
en big tasty saus

Vis Bites €9,5 per stuk

Coquille
Met romige fregola (Italiaanse pastasoort)

Tuna Sashimi qi
Dungesneden tonijn met wasabimayonaise 
en gemberdressing

Yellow Curry qi
Gamba’s, lente ui en kokosmelk

Fish Bao Buns  i
2 gestoomde bao buns met een zalmburgertje 
en rode curry mayonaise

Spicy Surimi Sushi Roll i
Surimi krab, tempura en avocado

Vega Bites €9 per stuk

Loempia Pulled Oats i
3 stuks met hoisin en huisgemaakte chilisaus 

Halloumi Fries 
Turkse stevige kaas, licht gefrituurd met mango 
chutney

Bieten Carpaccio q@
Dungesneden biet met macademia noten, 
wasabimayonaise en burrata

Massaman Curry i
Vegetarische curry met kokos en
lepinja brood

Paddo Bao Buns i
2 gestoomde bao buns met gemarineerde 
oesterzwammetjes

Mango Passievrucht Taart
Taartje van mango en 

passievrucht met vanille ijs

Shortbread  
Pinda, caramel en chocolade

Sticky Toffee Cake 
Lauwwarm cakeje met toffeesaus 

Lavender Brulée p
Crème brûlée met lavendel 

en honingraat

De Dame p
3 bollen vanille ijs met slagroom 

en chocoladesaus

Koffie met Lekkernijen
3 verschillende friandises met koffie 

of thee naar keuze

Zoete Bites €7,5 per stuk

Bentobox
(kidsmenu)

Zoete aardappel of steak-
housefrietjes qi, appelmoes, 

krokante kipi, zoete spareribsi 
of kibbelingi 

& frisse salade qi
geserveerd in een traditionele 

Japanse Bentobox

Prijs per box €14

Vanille ijs met chocoladesaus p 
€4

Bloemkool Nuggets @
Een aanrader! Onze krokante bloemkool met 
Griekse yoghurt dip

Fregola
Romige Italiaanse pastasoort met basilicum en 
tomaat

Miso Aubergine i
Zachtgegaarde aubergine met Japanse miso 
glaze en amandel

Bijgerechten €3,5 per stuk

Lepinja Brood i
Servisch brood met muhammara-hummus

Geroosterde Bospeen q@
Met feta en pistache

Seizoensgroenten qi
Afhankelijk van onze groenteboer Gerth

Salade q@
Met watermeloen en feta

Zoete Aardappelfriet qi
Met limoenmayonaise

Steakhouse Friet qi
Met truffelmayonaise

Cheesy Fries q@
Steakhouse friet overgoten met kaas en 
geserveerd met big tasty saus

Animal Fries q@
Steakhouse friet overgoten met kaas, bacon en 
geserveerd met big tasty saus
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