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Bardot Specials 
PISSALADIÈRE ANCHOIS 7,50

Bladerdeeg belegd met 

gekarameliseerde uien, ansjovis, 

olijven, t ijm en knof look

PIZZAATI 8,80 

Pizza St-Tropez style met kruidige 

bbq-saus, f ijn gesneden courgette, 

paprika, rode ui, gegratineerd met kaas

VEGAN FRENCH TOAST 9,20 

Wentelteef jes op z’n Frans. 

Gebakken brood in plantaardige 

melk en ahornsiroop, geserveerd 

met banaan, bosvruchtenconfiture 

en kokosrasp 

BRIOCHE STEAK TARTARE  9,80 

Gesneden van Bavette met k lassieke 

ingrediënten en een sous-vide 

gegaarde eidooier 

WRAP AU POULET 10,80 

Torti l la gevuld met gekruide kip, ei , 

tomaat, komkommer, oude kaas en 

honing-mosterdsaus

OEUF BENEDICTINE 

BEENHAM 9,60 

Briochebol met spinazie, 

gepocheerd ei met bearnaisesaus

OEUF BENEDICTINE 

GEROOKTE ZALM 12 ,60 

Briochebol met spinazie, 

gepocheerd ei met bearnaisesaus

Belegde broodjes
MET KEUZE UIT BAGUETTE, PAIN 

DE CAMPAGNE WIT /  BRUIN OF 

GLUTEN/LACTOSEVRIJ BROOD (+1,-)

BARDOT GEZOND 8,60

Ham, kaas, tomaat, komkommer, 

rode ui, gekookt ei en een fr isse 

appel-di l le mayonaise

GEGRILDE PAPRIKA SPREAD 

& AVOCADO  ‘ VEGAN’ 8,80  

Rucola, komkommer, gemarineerde 

groenten en zonnebloempitten 

ROSBIEF  10,80 

Rucola, rode ui, f ijngemalen witte 

peper en appel-di l le mayonaise

HUISGEMAAKTE

TONIJNSALADE 11 ,20 

Rucola, rode ui, kappertjes, 

cornichons, met een fr isse 

appel-di l le mayonaise 

GEROOKTE ZALM & 

TONIJNSALADE 12 ,50 

Half-om-half, met rucola, 

kappertjes en cornichons

GEROOKTE ZALM & 

AVOCADO  12 ,80

Rucola, komkommer, 

afgemaakt met een  

à la minute gepocheerd ei 

Soupe
BOSPADDENSTOELENSOEP 

‘ VEGAN’  6 ,40

Met kokosroom en 

een knof lookcrostini

AARDAPPEL-PREISOEP  6 ,90

Met een krokantje van parmaham 

ZOETE AARDAPPELSOEP 

(vegan mogelijk)  7,20 

Met een “pain de provance” stengel

Tosti’s
OP WIT OF BRUIN BROOD 

OOK KINDERTOSTI’S MOGELIJK

HAM & KAAS  5 ,50 

Met ketchup of curry

OUDE KAAS & TOMAAT 5,60

Rucola, zonnebloempitjes en 

ketchup of curry

CROQUE MADAME  6,20

Ham, kaas en een gebakken ei, 

met ketchup of curry

TUNA MELT 6,80

Tonijn, kappertjes, avocado, 

kaas met chi l isaus



Warme broodjes
OESTERZWAM 

(vegan mogelijk) 7,80

Langzaam gegaard met sja lot 

en knof look met vegan knof looksaus

GEBAKKEN GEKRUIDE 

KIPFILET  10,40

Rucola, gekookt ei , komkommer, 

tomaat en Caesar dressing

WARME BEENHAM  10,80

Champignons, uien, knof look, 

majoraan en honing-mosterdsaus

GEGRATINEERDE GEITENKAAS 11 ,80

Met walnoten, spinazie, 

gemarineerde groenten en honing

RUNDVLEESKROKETTEN 

MET DIJONMOSTERD 8,80

Twee stuks, op brood met boter

GROENTEKROKETTEN  

MET CHILISAUS 10,20

Twee stuks, op brood met boter

GARNALENKROKETTEN 

MET COCKTAILSAUS 10,60

Twee stuks, op brood met boter

Uitsmijters
OP WIT OF BRUIN BROOD

TOMAAT & KAAS GRATINÉ 9,80 

Drie gebakken eieren met 

meegebakken kaas

HAM & KAAS GRATINÉ 10,80

Drie gebakken eieren met 

meegebakken kaas

ROSBIEF 11 ,40  

Drie gebakken eieren met rosbief

GEROOKTE ZALM & SPINAZIE 12 ,90  

Drie gebakken eieren 

met spinazie en gerookte za lm

Burgers
BIETENBURGER 8,90

Gebakken burger gemaakt van 

rode biet, lijnzaad, linzen en walnoten 

op een brioche bol met tomaat, 

augurk en appel-di l le mayonaise

BARDOT BURGER 11 ,90 

100% rundvlees op een brioche

bol metgekarameliseerde uien, 

spek, gruyère, augurk, sla , tomaat 

en onze eigen burgersaus

MET FRANSE FRIETJES 

EN MAYONAISE  +3,90
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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, gekookt ei , krielt jes 

haricots verts, tomaat, rode paprika, 

zwarte olijven, ui en gemengde sla 

met rode wijnazijn vinaigrette

CHÈVRE 16,20

Gegratineerde geitenkaas, paprika, 

tomaat, rode ui, walnoten en 

gemengde sla met honing-mosterd 

vinaigrette en grote knoflookcrostini’s

BIEFSTUKPUNTJES 16 ,80

Krielt jes, tomaat, rode ui, haricots 

verts, oesterzwam, taugé, gemengde 

sa lade en vinaigrette

CAESAR SALADE 

MET GEROOKTE ZALM 18,20

Gepocheerd ei, pan sucre, croutons, 

tomaat, avocado, oude kaas snippers 

en Caesar dressing



Kinderlunch
WIST U DAT WE OOK EEN SPECIALE 
KINDERKAART HEBBEN? 

INFORMEER ERNAAR BIJ 
DE BEDIENING

Feest, evenement of 
vergadering?

Op onze boven etage hebben we een besloten ruimte die 

voor ta l loze doeleinden inzetbaar is . 

Wij denken graag mee in de mogelijkheden

Mail naar reserveren@bardot.nl voor meer informatie.

Pâtisseries
KIJK IN ONZE GEBAKSVITRINE
VOOR ONS WISSELENDE
ASSORTIMENT!

TRANSLATION, TRADUIRE, 
ÜBERSETZEN, TRADUCIR, 
अनवु ाद करन ा KUTAFSIRI, 翻譯 

WHAKAMAORI?


