B’s zoete afsluiters
á € 8,50
Clafoutis
met bosvruchten, yoghurtijs en merengue
Lopend chocoladetaartje
met limoen- kokosmousse en gegrilde ananas
Crème brulee van steranijs
met citroencake en vanille-ijs
Kaasplankje

GENIETEN VAN B’S SPECIALS
Ongedwongen genieten van onze pure gerechten!
Onze chefkok besteedt veel aandacht aan
regionale en seizoensgebonden producten, zoveel
mogelijk biologische ingrediënten, die op een pure,
creatieve wijze bereidt worden tot smakelijke
gerechten.
Mocht u een allergie of dieet hebben? Dan
adviseren onze medewerkers u graag over de
ingrediënten in onze gerechten.

3 verschillende soorten kaas met
kletzenbrood

* 2-gangen menu á € 27,50 per persoon
(voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht).
* 3-gangen menu á € 30,00 per persoon
(voor-, hoofd- en nagerecht).
* 4-gangen menu á € 35,00 per persoon
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht).

WIJ WENSEN U EEN BIJZONDER PRETTIGE
AVOND IN RESTAURANT B

* 5-gangen menu á € 37,50 per persoon
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht,

* 2-gangen menu á € 27,50 per persoon

kaasplankje en nagerecht).

* 3-gangen menu á € 30,00 per persoon
* 4-gangen menu á € 35,00 per persoon

Wij hanteren één rekenening per tafel
Op maandag en dinsdag zijn wij gesloten

* 5-gangen menu á € 37,50 per persoon

B’s starters
á € 9,50
Tataki van Zalm
wakame, avocado en zoet zure komkommer
Gegrilde aubergine
verse tomaten salsa, bonensalade en falafel

B’s hoofdgerechten
á € 21,50
Sandwich van Dorade
gekonfijte groente, waterkerscrème en tomatenjam
Gebakken zalmfilet
met Hollandse asperges, krieltjes en Hollandse saus
***

Krokante papadum
met gerookte Rib Eye, asperges en truffel crème

Graan gevoerd varken

Empanada’s

hollandse asperges, doperwtenmousseline en
mosterdsaus

met tomaten- komkommer salade en yoghurt dip

B’s soepen

Zeeuwse rundersteak
geserveerd met dikke frieten, caesar slaatje en
pepersaus

Heldere tomaten boullion
mozzarella, parels van olijven en bassilicum cress

***

Soep van het moment

* = vegetarisch

Heeft u een allergie of dieet? Dan adviseren
onze medewerkers u graag over de ingrediënten
in onze gerechten.

Vegetarisch
Thaise gele curry
geserveerd met groentjes en rijst
(kan met gamba besteld worden) + €4,50

Supplementen:
•
•
•
•

Kleine friet € 3,00
Grote friet € 5,00
Kleine gemengde salade € 2,50
Grote gemengde salade € 4,50

