Middagmaal

TOSTI’S

[Tot 17.00 uur]

Tosti met slagersham en jongbelegen kaas

6.0

Keuze uit dubbel donker desem of mais desem

Tosti met geitenkaas, avocado, tomaat
honing en pindakruim

7.0

Carpaccio met tuinkersmayonaise, rucola,
pindakruim en parmezaanse kaas

9.5

Tosti met saté van buikspek en
jongbelegen kaas

7.0

BLT krokant zeeuws spek, sla, tomaat en
tuinkersmayonaise
Twee kroketten op brood met mosterd

8.5
8.5

Henk’s gehaktbal op brood
met mosterdmayonaise en augurk

8.0

Uitsmijter met kaas en zeeuws spek

8.5

Franse omelet met kaas en tuinkruiden

8.5 v

Keuzestress 1 boterham carpaccio en
1 boterham kroket

9.0

Warmgerookte zalm met ingelegde groenten
en crème frâiche

9.5

BROOD

Facebook/depassant

Instagram/depassantdordrecht

AVONDMAAL

SLA

[Middagmaal of avondmaal]

[In principe vanaf 17:00 uur]

Bij elke salade wordt brood geserveerd!
Groenvoer met geitenkaas
granaatappel, pindakruim, tomaat en
komkommer
Groenvoer met pekingeend
zwammetjes, zoetzure groenten,
komkommer en tomaat
Groenvoer met warm gerookte zalm
gepofte kikkererwten, avocado, tomaat
en komkommer

VOORAF
10.5/15.5 v

10.5/15.5

10.5/15.5

6.0 v

Carpaccio met tuinkersmayonaise, rucola
pindakruim en parmezaanse kaas
11.5
Tompouce van geitenkaas
Zoetzure groenten, bietenlak en salade

10.5 v

Gebrande zalm met dopewrtencreme,
tempura groentjes en wasabimayonaise 11.0
Groenten feest verschillende groenten,
Pindakruim, rucola en een kruiden olie 9.5 v

SOEP
Soep van het seizoen

Brood met smeersels

6.5 v

HOOFDGERECHTEN

TOETJES

Saté van buikspek met saté saus, kroepoek,
ingelegde groenten en frites

17.5

Witte chocolade crème brûlée
met pure chocolade ijs

6.5

17.5

Lemoncurd met yoghurtijs
en meringues
Roodfruit tiramisu
Kaasplankje 3 verschillende kazen

6.5
6.5
8.5

Runder BURGERT op een brioche broodje
Met zeeuws spek, cheddar, rodekool sla,
en frites
Saté van tempeh met saté saus kroepoek,
ingelegde groenten en frites

16.5 v

Thaise groene curry (ook vega)
met gamba’s, rijst, naanbrood en
zomerse groenten

18.5 v

Picanha steak met chimichurri,
zomerse groenten en frites

22.5

Fish en chips met ewrtenpuree
remouladesaus en limoen

17.5

Kabbeljauw op de huidgebakken met tomatenantiboise, zomerse groenten en frites
18.5

Voor de Koters
Boterham met vlokken
Peanutbutter jelly tosti
Knakworstjes met patatjes en appelmoes
Bitterballen met patatjes en appelmoes
Kipnuggets met patatjes en appelmoes
Perenijsje

1.5
4.0
6.5
6.5
6.5
1.5

BORRELEN

DORDST

TIP à Nacho’s met eigen gemaakte guacamole,
kaas, gehakt, bonen, mais, paprika
en crème frâiche
9.5
Brood met smeersels

6.0 v

Bitterballen [8 stuks]

6.5

Bieterballen [8 stuks]

7.5 v

Uienringen met chilisaus en aioli

6.5 v

Vriendenplank [16 stuks]
2 kalfskroketjes, 2 bami oriental,
2 frikandelletjes, 2 kip stukjes,
2 runderkroketjes, 2 kaassouffleetjes
4 uienringen
Betergarnituur ingelegde groeten, nootjes,
brood, verschillende dips en
4 bieterballen

13.5

Cola
Cola zero
Sinas
7up
Cassis
Chaudfontaine R
Bitter lemon
Ginger ale
Verse jus kleintje
Verse jus grote

11.5 v

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

Appelsap
Rivella
Chocomel
Fristi
Tonic
Chaudfontaine B
Ice tea
Icetea green

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
3.0
4.5

WIJN IS GIJN

LEUT
Espresso
2.6
Koffie
2.6
Dubbele espresso 3.5
Cappuccino
2.8
Latte macchiato 2.9

Thee
Muntthee
DECAFE
Koffie verkeerd
Flat White

2.6
3.0
+0.1
2.9
3.8

Speciale koffie’s. 7.0
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

3.0
3.5

GEBAKKIES
Appeltaart
Verrassingstaart

3.9
3.9

Wit
Verdejos-sauvignon blanc
Spanje | fris | fruitig

3,9/19,5

Chardonnay
Frankrijk | fruitig |hout gelagerd 4,1/20,5
Rood
Syrah-monastrell
Spanje | kruidig | vol

3,9/19,5

Merlot
Frankrijk | dik | soepel

4,1/ 20,5

Rose
Grenache rose
Frankrijk | sappig | licht

3,9/19,5

STERK

BROUWSELS
FUST:
Kornuit vaas
Kornuit halve liter
Grimbergen blond
Grolsch weizen
Kopstoot
Wisselfust

vijfprocent
vijfprocent
zevenprocent
vijfprocent
veertigprocent
-

FLES:
Grimbergen dubbel
Grolsch 0.0
Grolsch radler
Mort subite kriek
T’ij BIRI
Duvel
La trappe Tripel
Wisselfles

zesenhalfprocent
nulprocent
tweeprocent
vierprocent
vijfprocent
achtenhalfprocent
achtprocent
-

Gin-tonic op maat [ook zonder alcohol]
Keuze: kruidig, fris of fruitig of zuur
Cocktail op maat [ook zonder alcohol]
Keuze: kruidig, fris of fruitig of zuur
Gin

Rutte celery
Rutte dry
Rutte roos + sinaasappel
Seedlip 0.0 gin

Whiskey

Monkey shoulder
Jameson
Lagavulin 16y
Rutte koornwyn XO oak
Craigellachie 13y

Likeur

Rutte ceylon
Likeur 43
Kaluha
Baileys
Grand marnier

Nog meer Limoncello
Oude genever
Calvados
Old Tom genever
Brugal blanco
Campari
Rode port

Amaretto
Drambuie
Cointreau
Tia maria
Sambuca
Jagermeister
Jongegenever
Tequilla
Ricard
Brugal anejo
Courvoisier
Ketel 1 Vodka

ONS VERHAAL
Hoi!
Wij zijn Floor en Linda, wij zijn sinds Mei de
trotse eigenaren van Eetcafe de Passant en
samen met ons team willen we jullie kennis laten
maken met wat er komen gaat in 2020!
Dus geniet van de sfeer, gastvrijheid, heerlijk
eten en drinken op één van de mooiste plekjes
van Dordrecht!
Team Passant à 2020 à Team…

Overig
è Wist je dat wij binnen lekker vinyl draaien?
è Suggesties? Laat het ons gerust weten!
è Wij zijn op maandag open!

