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Hoofdgerechten vis
ZALMFILET MET MOSTERDKORST 23,50
Met witte wijnsaus 

GEROOSTERDE DORADE 24,50  
Van kop tot staart met tomatenantiboise

HELE TARBOT
IN ROOMBOTER GEBAKKEN  25,50
Van kop tot staart met ravigottesaus  

ROODBAARSFILET 26,80  
Met aubergine rôtie

Hoofdgerechten vlees
BARDOT BURGER 15,80
100% rundvlees op een brioche bol met

gekarameliseerde uien, spek, Gruyère, 

augurk, sla , tomaat en onze eigen burgersaus,

geserveerd met Franse fr iet

MAIS HOENDER 18,40 
Met rode ui saus

GEGRILDE VARKENSRIB 21,80
Met gekaramelliseerde 

mosterd- basterdsuikersaus

SOURIS D’AGNEAU    27,20 
Gestoofde lamsschenkel (500gr) 

in rode wijn met zoete aardappelpuree

  

ONS ANTWOORD OP DE 
CHATEAUBRIAND (2 PERSONEN)  P.P. 26,60
Getrancheerde zijlende, met 

bijpassende garnituren en sauzen, 

medium/rare geserveerd

GEGRILDE TOURNEDOS  28,50
Met Roquefortsaus, rode wijnsaus of pepersaus

SUPPLEMENTEN: 
-  Gebakken eendenlever 

   Heerlijk bij rood vlees +€9,50

- ‘Surf en turf ’ Gamba 

   extraordinaire (250 gram)    +16.50 

Alle hoofdgerechten worden met passende 

aardappelgarnituur en groenten geserveerd , 

tenzij anders vermeld

Brood
FRANSE BAGUETTE   6 ,50
Met pistache-kruidenboter en knof looksaus 

wit of bruin brood

Soepen
BOSPADDENSTOELENSOEP (VEGAN)  6 ,40 
Met kokosroom en een knof lookcrostini

AARDAPPEL-PREISOEP 6,90
Met een krokantje van parmaham  

ZOETE AARDAPPELSOEP 7,20 
(VEGAN MOGELIJK) 
Met een “pain de provance” stengel

Voorgerechten koud
BLOEMKOOL TARTELETTE (VEGAN)  8,90
Gevuld met drie bereidingen van bloemkool 

STEAK TARTARE BARDOT  9,80
Gesneden van bavette met klassieke 

garnituren en een eidooier

GARNALENCOCKTAIL MET SURIMIKRAB 10,50  
Geserveerd met avocado, rode sla 

en whisky-cocktai lsaus

ZALM TARTAAR 11 ,80
Rauwe zalm aangemaakt met bieslook,

kappertjes, sja lotjes en kruiden-mayonaise

CRÈME BRÛLÉE VAN LANGOUSTINE  13,10
Langoustinestaarten met visbouil lon 

afgebrand in r ietsuiker

Voorgerechten warm
KNOFLOOK CHAMPIGNONS 8,50
Gebakken champignons in warme 

kruidige knof lookcrèmesaus

GEBAKKEN GAMBA’S 11 ,40
In knof lookboter gebakken, met rode 

peper en peterselie

BIEFSTUKPUNTJES 11 ,50
In rode wijn jus, met haricots verts, 

tomaat, oesterzwam, taugé en rode ui  

CRABE GRATIN 12 ,80
Krabvlees met spinazie, knof look, Gruyère 

en kerrie masala saus

ESCARGOTS À LA BOURGUIGNONNE 
6 stuks 9,80
12 stuks 17,20
Gros griss slakken met kruidenboter

(Gratinée met Roquefort, per 6 +2,50) 
(Met Pernodsaus, per 6 +2,50)

KIKKERBILLEN AU BEURRE D’AIL 13,60 
Gebakken met knof look en peterselie

(met Pernodsaus +2,50)

KOKKELS 13,80 
Met visgroenten, knof look, rede peper, 

witte wijn en venkel bouil lon



Schaal- en schelpdieren
IN KNOFLOOKOLIE GEBAKKEN 
ARGENTIJNSE GAMBA’S 24,60
Met ratatouil le groenten en pitt ige Aïoli

FRUITS DE MER STOOFSCHOTEL 27,20
Rijke stoofschotel met Argentijnse gamba’s, 

langoustines, witvis, kokkels en visgroenten, 

afgeblust met witte wijn en venkelbouil lon

GAMBA’S EXTRAORDINAIRE 2 STUKS 
(250 GRAM PER ST.) 36,60
Sous-vide gegaard met ratatouil le groenten 

en pitt ige Aïoli

Vegan en Vegetarisch
KIKKERERWTEN GROENTECURRY
(VEGAN) 16 ,60
Met witte r ijst en gebakken torti l la

QUICHE    17,60
Van spinazie en bospaddenstoelen, 

gegratineerd met Roquefort. Met gebakken 

krielaardappel, wortel, rode ui en champignons

 

STOOFSCHOTEL (VEGAN)   17,80 
“Boeuf bourguignon zonder boeuf ” met  

oesterzwam, wortel, ui, rode wijn en zoete  

aardappelpuree

 

EIKEL POMPOEN (VEGAN) 18,60
Gevuld met parelcouscous, cranberry, noten en 

een saus van bosbessen met ratatouil le groenten

 Maaltijdsalades
CAESAR SALADE MET KIP 13,80
Gepocheerd ei, pan sucre, croutons, tomaat, 

avocado, oude kaas snippers en Caesar dressing

KLASSIEKE NIÇOISE 15,50
Tonijn, ansjovis, ei-partjes, gemengde sa lade, 

haricots verts, tomaat, aardappeltjes, rode 

paprika, zwarte olijven, rode ui en een dressing 

van olijfolie en rode wijnazijn

BIEFSTUKPUNTJES 16,80
Krielt jes, tomaat, rode ui, haricots verts, 

oesterzwam, taugé, gemengde sa lade, vinaigrette

CHÈVRE  16,20 
Gemengde sa lade met gegratineerde geitenkaas, 

rode uit , paprika, tomaat, walnoten en knof look 

crostini ’s , met honing-mosterd vinaigrette

 

CAESAR SALADE MET GEROOKTE ZALM 18,20 
Gepocheerd ei, pan sucre, croutons, tomaat,  

avocado, oude kaas snippers en Caesar dressing

Bijgerechten
FRANSE FRIETJES 3,90
Met mayonaise

ZOETE AARDAPPEL FRIETJES  5,50
Met vegan mayo 

AARDAPPELGRATIN 3,60

KRIELAARDAPPEL (VEGAN) 
Met wortel en rode ui  4 ,80

GEMENGDE SALADE 4,50

GEBAKKEN RATATOUILLE GROENTEN 4,80

ZACHTE PEPERSAUS 2 ,80

ROQUEFORTSAUS 3,20

Nagerechten
STOOFPEERTJE 7,20
In een bladerdeegbakje met 

Calvadossaus en vanil le-ijs

CRÈME BRÛLÉE 7,40
Klassiek 

MILLEFEUILLE DE PISTACHE 7,60
Bladerdeeg, pistache-crème 

en gesuikerde noten

COUPE CARAMEL  7,80 
Caramelijs, caramelsaus en stroopwafelt jes 

CHOCOLADE TAARTJE UIT DE OVEN    8,40
Met gebakken bakbanaan, 

rood fruit coulis en bananenijs 

FROMAGE 13.50
Selectie van vijf verschil lende soorten 

harde en zachte Franse kazen

BARDOT’S
SPECIALITEITEN
OESTERS
Wij serveren onze oesters op schaaf ijs  

met rode wijnazijn, sja lot en citroen

FINE DE CLAIRE DU CAP HORN 3,80 p.st .
Bretagne, Frankrijk

CREUSE GILLARDEAU NO.4  3,90 p.st .
Bretagne, Frankrijk

Geparfumeerd met g in 0,80 p.st . 

PLATEAU FRUITS DE MER
Geserveerd op schaafijs (beperkt voorradig)

EEN GROTE SELECTIE SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Met onder andere: 

Argentijnse gamba’s | Langoustines | Noordzeekrab | 

oesters | zalm | en een rijke selectie aan seizoensgebonden 

schelpdieren

Geserveerd met rouil le, knof looksaus en crostini ’s 

k lein 45,80 | groot 88,00
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