Warme dranken
Koﬃe / espresso
- Decafé
Cappuccino / koﬃe verkeerd
Flat white
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Latte macchiato
- Vanilla / hazelnoot / salted caramel / red velvet
Thee
Verse gemberthee / verse muntthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Chai tea
Chai Latte
Dirty Chai Latte (+ espresso shot)
Ijskoffie

Wijnen
€ 2,50

+ 0,35

€ 2,90
€ 4,25
€ 3,95
2,95
€ 2,75
€ 3,75
+ 1,00

€ 2,25
€ 3,25
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 4,95
€ 3,75

€ 4,25

Huiswijn Wit: Quota 311 Verdecchio. Italy
Witte wijn: Les Courtines Vermentino, France

€ 4,50

Huiswijn rood: Dieci Sassi Rosso Piceno, Italy
Rode wijn: Les Courtines Carignan, France

€ 4,25
€ 4,50

Huiswijn rosé: La Fleur Laborie Grenache, France

€ 4,25

Bieren
Al onze bieren vind je in onze bierkaart , deze is
speciaal aangepast aan het seizoen

Sappen
Vers geperste jus d’orange

€ 3,95

Biologische sappen van Schulp
Appelsap
Appel & aardbei
Peer
Tomatensap [20cl]
Smootie blauwe bes / banaan

€ 3.50
€ 3,50
€ 3.50
€ 2,95

Kijk ook eens op onze borrelkaart voor meer lekkers!

€ 4,75

Frisdranken

Catering

Coca Cola / Coca Cola zero
Fanta Orange / Fanta cassis / Sprite
Finley Bitter lemon / Finley Tonic
Ginger Ale / Rivella
Fuze Tea Sparkling Lemon / Fuze Tea Green Tea
Chaudfontaine bruisend / Chaudfontaine plat

€ 2,75

Chaudfontaine bruisend [0,75L]
Chaudfontaine plat [0,75L]

€6,50

Halfvolle Melk / Karnemelk

€ 2,50

Bij Bisou kun je terecht voor bedrijfscatering, zodat je
ook op je werkplek kunt genieten van onze heerlijke
lunchgerechten. Vraag het aan onze bediening
of bekijk onze website voor meer informatie.

Restaurant Bisou
Hoogstraat 13
6701 BK Wageningen
0317 - 41 84 18
info@restaurantbisou.nl
www.restaurantbisou.nl

Lunch | Borrel| Diner

lunchkaart

Broodjes
Stevig belegd

Uitsmijters & omeletten

Vegan
€ 7,75

Huisgemaakte hummus

Waldkornbol met gegrilde paprika, olijven, kappertjes,
zongedroogde tomaat en een gegrilde artisjok

Wagenings meest bekende lunchbol belegd met salami,
kaas, augurk, kruidenmayonaise en een gekookt ei.

Met kaas, Gelderse ham, spek of een combinatie
van deze ingrediënten.

v.a. € 7,25

€ 8,25

Uitsmijter of omelet van scharreleieren op licht of donker brood.

€ 11,75

Tosti's & Panini’s

The big Vegan burger
Zachtromige brie
Bruin vloerbrood met lauwwarme brie uit de oven met
honing, noten, rode ui en zongedroogde tomaatjes.

Tonijn
Italiaanse bol met huisgemaakte tonijnsalade,
komkommer, appel en cherrytomaat.

Clubsandwich
Donker of wit geroosterd brood met kipﬁlet, bacon,
ham, kaas en een gebakken ei. Wordt geserveerd
met frietjes en kruidenmayonaise.

Huisgebraden rosbief

€ 7,75

€ 11,25

€ 8,50

Salade rode biet en geitenkaas

€ 12,25

€ 10,75

Salade met rode biet en verse geitenkaas, walnoot,
zongedroogde tomaat, rode ui en een sinaasappel
vinaigrette. (ook in vegan variant te verkrijgen)

€ 9,75

Panini
€ 6,25
€ 6,75
€ 7,75

Pannenkoek met stroop en poedersuiker

€ 6,50

Voor ons wisselende aanbod van het gebak neem een kijkje in
onze taart vitrine of vraag het ons!

Wist je trouwens dat wij onze salades en dressings
aanmaken met een echte extra vierge olijfolie, welke
speciaal voor Restaurant Bisou wordt gemaakt in het
zuiden van Frankrijk?

Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.

€ 11,25

Soepen
Bisoup
€ 9,20

€ 6,50

Lunch serveren wij tot 15.30
Diner serveren wij vanaf 17.00

€ 6,50

Nieuwsgierig naar onze dinerkaart? Wij laten hem graag even aan je
zien!

Vers bereide tomatensoep met cremé fraiche en
bieslook. oude kaas word apart geserveerd

Met brood of friet.

Pompoensoep
Liever je keuze op ander brood of glutenvrij brood €0,75 ?
Geef het aan ons door!

Tosti
€ 5,25
€ 5,75
€ 6,75

Voor de kleintjes

Salade met gerookte zalm en gerookte forel.
Komkommer, cherrytomaat, bieslook en appel.

Hamburger (150gr) van Binnenvelder rund, met
tomatenchutney, pickles, spicy mayo, gebakken
uien en boerenkaas geserveerd met frietjes
en kruidenmayonaise.

Rundvleeskroketten

Salades
Salade gerookte vis

Italiaanse bol met gerookte zalm, appel,
rode ui en kruidenmayonaise.

Chef’s special Big Mick

Ham/kaas
Kaas, tomaat, ui
Brie & zalm

€ 7,95

Bruin vloerbrood met huisgebraden rosbief,
truﬀelmayonaise, oude kaas, rucola, tuinkers en
bieslook.

Gerookte zalm

Burger van rode biet met pickles van komkommer,
tomatenchutney, gebakken uien. Geserveerd met
frietjes en een vegan kruidendip

Huisgemaakte soep van gepofte pompoen met tuinkers,
geitenkaas en een crunch van pompoenpitten.
Soepen worden geserveerd met huisgemaakte kruiden crostini.

vegetarisch

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Lunchroom Bisou

BisouWageningen

