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Mandje brood
Diverse soorten landbrood
met smeersels
5,25

Surf & Turf
Ossenhaas 200 gram met gamba’s en
citroen mayonaise.
24,75

Dagsoep
Seizoen gebonden soep
van de dag
5,75

Slibtongen
3 stuks in roomboter, bieslook
met citroen.
22,50

Vitello Tonato
Dun gesneden kalfsfricandeau, kappertjes,
tonijnmayonaise, rucola en landbrood.
10,75

Spare ribs (huisgemaakt)
Licht gekruid, knoflooksaus
en chilisaus.
18,75

Scampi salade
Garnalen, rauwkost garnituur, olijven,
fijne kruidendressing en landbrood.
Klein 9,75 – Groot 17,00

Kabeljauw Hollandaisesaus
Op de huid gebakken, spinazie
en zongedroogde tomaat.
19,75

Dubbel getrokken runderbouillon
Bouillon, ravioli, verse groente,
en landbrood.
6,50

Kalfsentrecote
Braadjus, champignons
en kruidenboter.
21,00

Kip spiesjes teriyakisaus
Met gefrituurde uitjes en naturel chips
en stokbrood.
8,50

Saté met pindasaus
3-Stokjes, kroepoek, gefrituurde uitjes,
frites & mayonaise.

Wrap gerookte zalm
Kruidenkaas, rucola, komkommer en uiringen.
9,50

Varkenshaas mozzarella
Tomatenchutney, basilicum
en parmaham.
19,75

Salade van geitenkaas
Spekjes, druiven, walnoten, frambozen
dressing,en landbrood.
Klein 9,75 – Groot 17,00

Kippendijen in teriyaki saus
Paprika, champignons, ui-ringen
en taugé.
19,25

Hollandse garnalen kroketten
2 stuks met toast en roomboter.
9,75

Pannetje gestoofde vis
4 soorten vis, met mosselen,
garnalen en dille.
19,50

Carpaccio met Old Amsterdam
Mesclun, pijnboompitten, rauwkost,
kerrie/mosterd dressing en landbrood.
11,50
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16,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met:
Pommes frites of gebakken aardappelen,
salade en verse groente. Met uitzondering
van Sate, Hamburgers, Vegetarische
gerechten en kindermenu’s.
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Hamburger menu’s

Specialiteiten van De Passant

Hamburger menu classic
Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat,
uien, augurk, mayonaise, curry en frites.
12,50

Onze specialiteiten serveren wij alleen in
ons
restaurant gedeelte, en niet op het terras.

Hamburger menu cheese
Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat,
uien
augurk, kaas, mayonaise, curry en frites
13,50
Hamburger menu bacon/cheese
Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat
uien,
augurk, bacon/kaas mayo, curry en frites.
14,50

Vegetarische gerechten
Pizza wrap
Roombrie, spinazie, champignons,
uien en roomkaas.
17,50
Noodles vegetarisch
Wok groente, teriyaki saus
en kroepoek.
17,50

Kindermenu’s t/m 14 jaar
Kinder keuzemenu
Fricandel - Kroket - Kipnuggets
geserveerd met frites,
appelmoes en mayonaise.
9,00

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Koopzondag:

11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
gesloten
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
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Chateaubriand 15 oz ( voor 2 personen )
Ossenhaas 425 gram, chunky chips,
tempura ui-ringen,
tomaat, met pepersaus of
champignonsaus.
29,25 p.p.
Hawaiiaanse poké bowl (salade of rijst )
Gerookte zalm, garnalen, surimisticks,
komkommer,
rode ui, mais, mango, lente uitjes en poké
dressing.
17,00
Osssenhaaspuntjes met pikante saus
Met paprika, champignons, uien
en een licht pikante saus.
22,50

IJsdesserts & Gebak
Vanille ijs met slagroom
5,50
Sorbetijs
Met verschillende soorten
fruit en slagroom.
7,00
Dame blanche
Warme chocoladesaus, walnoten
en slagroom.
6,75
Typical Dutch
Vanille ijs met boerenjongens
en slagroom.
6,50
Huisgemaakte appelgebak
4,75
Toefje slagroom 0,50
Cheesecake
4,75

