Vanaf17:00

Diner

Bavoort Bites

pKan glutenvrij qIs glutenvrij @Kan lactosevrij iIs lactosevrij

In welk deel van de wereld je jezelf ook bevindt, eten is altijd een
belangrijk onderdeel van de cultuur. Verschillende smaken, geuren
en onbekende ingredienten maken het een avontuur om nieuwe
dingen te proberen. Daarom vinden wij het leuk om meer dan 1
gerecht te kiezen en samen op avontuur te gaan. Vul de tafel voor
2 personen met 6 verschillende gerechten en een bijgerecht. Dat
hoeft niet tegelijk, maar kan ook in twee rondes. Alle gerechten
hebben het formaat van een voorgerecht.

Groepen

Vanaf 8 personen serveren wij standaard ons Bavoort
Bites menu, zie website; bavoort.nl/groepen

Vlees Bites

Vis Bites

Beef Tataki €12 p@

Botervis Carpaccio €11 p@

Gegrild rundvlees met radijs, wortel-gember crème en truffelkrokant

Botervis met rode biet-crème frâiche,
crispy quinoa en veldsla

Bao Buns €11 i

Zalm €12 q@

Japanse stoombroodjes met pulled
pork en koolsla

Chimi Churri Steak €14 qi

Runderentrecôte, chimicurri, tomaat
en gegrilde groene asperges

Buikspek €12 @

Bijgerechten

€4,5 per stuk

Brood @

Servisch brood met hummus & kruidenboter

Rosé gebakken zalm, pastinaakpuree en antiboise

Geroosterde Bospeen q@

Krab salade €12

Roseval qi
Roseval-aardappeltjes uit de oven

Krabsalade van surimi en krab met
zalm-mousse, paling en avocado
crème

Met Parmezaanse kaas en honing

Salade q@
Groene salade met mozzarella, olijven
en tomaat

Krokant buikspek met coquilles,
espuma van aardappel, serranoham
en appelcider

Vega Bites

Nieuw Zeeland €12 @

Griekse yoghurt, citroen-rasp en
gemarineerde tomaatjes

Verse Friet qi

Ceviche €11 qi
Vegan zalm-ceviche met radijs,
tomaat, avocado, komkommer en
tijger-melk

Dragon Friet qi
Stevige friet met dragon-mayonaise en
spekjes

Zacht gegaarde lams-rump met
zoete-aardappelpuree, groene
asperge en jus de Veau

Eendenlever €12

Suikerbrood met gebakken eendenlever en rode uiencompote

Steak Tartaar €13 qi

Geserveerd mer gefrituurd,
gepocheerd ei, kappertjes, truffel en
pommes gaufrettes

(kidsmenu)

Bentobox

Zoete aardappel of verse frietjes qi,
appelmoes, krokante kipi, kroket
of mini-frikandel
& frisse salade qi
geserveerd in een traditionele
Japanse Bentobox
Prijs per box €14
Vanille ijs met vanille-saus p €5

V.Jun/22

Zoete Aardappelfriet qi
Met truffelmayonaise

Yotam Tomaten €10 q

Met mayonaise

Nom Kai Pret €7 i
Thaise currysoep met kokos, lente ui
en koriander. Met kip + €2
Orzo di Lazio €9 q@
Italiaanse pastasoort met
doperwten en Parmezaanse kaas
Forno €10 i

Geitenkaas crème met balsamico
gelakte aubergine

Desserts
Omelette Sibérienne €8 p

Chocolademousse €8 q

Oreo Cheesecake €8

Es-Ma €8 qi
Dessertcocktail op basis van
espresso, vodka en koffielikeur

Vanille ijs, merenque en
vanille-saus

Met roodfruit en hangop

The Beer Float €6 @
Bol vanille-ijs, roodfruit coulis en
Liefmans bier

Van pure chocolade en Baileys,
met Amaretto-slagroom

