
Bij de borrel

Salades en assiettes  

Schaal en schelpdieren

ProefPlank PamPus    € 6,50 p.p.
ham, worst, olijven, gerookte amandelen,  
kaas, brood en smeersels (vanaf 2 pers)

olijven Portie   € 3,50
Brood en kruidenBoter    € 3,75

Bourgondisch PlukBrood uit de oven,  
gevuld met Brie en kruidenBoter    € 5,50
gerookte amandelen   € 2,50
BitterBallen rund (8 stuks)   € 5,75

salade nicoise   € 12,50 
kropsla, tonijn, ei, tomaat en boontjes

ceasar salad   € 12,50 
salade, kip, spek, Parmezaan en croutons

hors d̀ ouvre    € 14,50 
een bord vol met vleeswaren, vis, salade,  
tapenade en toast 

salade Perigord   € 12,50 
gerookte eendenborst, gekonfijte bout, walnoot,  
toast en eendenlever

salade charcuterie   € 11,50 
frisse salade met ham, worstsoorten en augurkjes

escargots a la Bourguignonne   € 8,75  
slakken in knoflookboter met brood

gamba’s met aioli (8 stuks, koud geserveerd) € 12,50 
Bulots Per 10 stuks   € 7,00
oesters, 1/6/9 stuks          € 2,25 / € 12,75 / € 18,50
6 gegratineerde oesters   € 16,50 
met oude kaas en geturfde whiskey gegratineerd

hele kreeft “thermidor”   € 31,50 
gegratineerd met bechamelsaus, cognac en gruyere

fruits de mer (vanaf 2 personen)   € 34,50 p.p. 
koud plateau van schaal en schelpdieren met o.a. oesters,  
krabpoten, Hollandse garnalen, alikruiken, gamba`s, ½ kreeft p.p. 

vergietje friet
Onze befaamde huisgemaakte frieten  € 2,25 p.p.

gemengde groene groente melange   € 3,25 p.p.
met kruidenboter  

Laat u in 4 gangen verrassen door ons team, € 42,50 
de seizoenen en de Franse keuken*    
Bijpassend wijnarrangement   € 22,50 

(*alleen per tafel te bestellen)

4 Gangen Verrassingsmenu

Extra te bestellen

Menu Etagère

uiensoeP  € 7,50 
onze ‘klassieker’ met kaascrouton

licht gerookte lamsham     € 11,75
met een salade van jonge groenten en een  
vinaigrette van Zwolse mosterd 

marBre van iBerico varken  € 13,50
ham, rilette, eendenlever en een compote van perzik

gamba’s  espagnol        € 12,50
gebakken gamba’s met tomaat, knoflook en peterselie

steak tartaar  € 10,50 / € 21,50
deze rauwe klassieker met ei/sjalot/augurk hoort in elke bistro 
thuis Bestel hem als voor- of hoofdgerecht   
 
hollandse garnalencocktail € 14,50

de lekkerste “Hollandse” garnalen met whiskysaus en toast  
van zuurdesembrood 

etagère Proeverij (vanaf 2 Personen)  € 14,50 p.p
diverse voorgerechten op een etagère gepresenteerd  

confit de canard a la orange € 19,50
gekonfijte eendenbout met sinaasappelsaus  

BuiksPek oP luikse wijze    € 21,50
met “hete bliksem” en een jus van Luikse stroop en Belgisch 
blond 

Boeuf Bourguignon   € 21,50
Franse runderstoof met rode wijn, spek en kruiden  

fricassee van BoerderijkiP  € 23,50
zacht gegaard met een saus van morilles 

geBakken heilBot                   € 24,50 
met romige prei Hollandse garnaal en een vleugje mosterd 

kalfsoester    € 23,50 
met gebakken spinazie, pancetta en een roquefortsaus

tournedos van ossenhaas € 28,75
heerlijke malse haasbiefstuk met truffeljus 
“rosini” als extra te bestellen gebakken eendenlever  € 6,50

BaBa au rhum           € 7,95
gedrenkt in “Beek” sinaasappel rum  
met vanille ijs en slagroom 

crème Brulee van vanille € 7,75
met als extra een ijslolly van nougat

tartelette au citron meringuée  € 8,50
citroen custard taartje met eiwitschuim   

café gourmand  € 7,95
heerlijke koffie of espresso met een selectie van lekkernijen

kaasBordje € 9,50
diverse soorten harde en zachte kazen met perenstroop  
en ambachtelijk brood

Pure chocolade tulBand  € 8,50
met marscapone en gewekte kersen

grand dessert PamPus € 14,50
een proeverij van desserts en ijs

Voorgerechten Hoofdgerechten Desserts

elzasser zuurkool  € 18,50 
Met o.a., rookworst, gerookt spek, ribbetjes,  
Procureur en Dijon mosterd

Specialiteit van de Bistro 

kroketjes van gekonfijte eend en gerookte eend    
compote van abrikoos en een mayonaise met roze pepertjes 

tomPouce van gerookte zalm
vers gebakken bladerdeeg met basilicum roomkaas, ambachtelijke 
gerookte zalm en verse kruiden 

Brie en croûte
kruidensalade en dressing van rood fruit 

roodBaars filet  
op de huid gebakken met  geroosterde groente, kruiden-puree en 
een citroen beurre blanc

entrecote 
rosé gebakken lendebiefstuk met rode wijnsaus, haricots-verts 
en spek

vegetarisch drieluik 
drie verrassende gerechtjes van het seizoen

Pats Boem 
hazelnootschuim, caramel - hazelnootijs en slagroom

luchtige sorBet 
van tropisch fruit en yoghurtijs

cheesecake   
met gemarineerd roodfruit en frambozen sorbetijs 

Voorgerechten €9,50 Hoofdgerechten €21,- Desserts €7,50

Pampus Menu  3-gangen € 35,- *wanneer er wordt afgeweken van het menu dan gelden de “losse” prijzen. 

Bistro PamPus
Heeft u een allergie, meld dit dan bij een van onze medewerkers. 

Een 3 gangen etagère picknick langs het culinaire Franse 
landschap (uitsluitend per tafel te bestellen) € 36,- p.p.

Proeven, soeP & Brood
Parmaham, olijven, gerookte amandelen, tapenade, brood 

en kruidenboter en huisgemaakte soep.

warm & koud
Een selectie van warme en koude gerechtjes van onze 

voor- en hoofdgerechten

voor PamPus 
Feestelijke afsluiting met onze befaamde “Grand dessert” 

een selectie van lekkernijen en ijs


