Hors-d'oeuvres
Bites/voorgerechten

Pain Rustique 5,50
zuurdesem bol met Beurre d’Isigny
en dip

Bistro & aperitiefbar

Jeanpagne
LUNCH~BORREL~DINER

Pissaladière 8,50
Franse uientaart met ansjovis,
olijven en tijm
Escargots de Bourgogne 13,50
6 stuks gevuld met kruidenboter van
Slow escargots

Soupes

Salades

Soepen

Salade Jeanpagne 17,95
artisjok, haricots verts,
truffeldressing en
eendenleverkrullen

Bisque 10,50
soep van schaaldieren met
gamba’s en rouille
Franse uiensoep 9,95
en croûte met Gruyèrekaas

Truite fumé 16,95
gerookte forel, aardappel, dille,
radijs en ei

Fromage 12,50
selectie van kazen uit
verschillende landen
Charcuterie 12,50
verschillende fijne vleeswaren
Blini’s gerookte makreel 8,95
venkel en cider
Burrata 10,50
crème van aardpeer en ingelegde
druiven
Terrine de Campagne 9,95
huisgemaakte boeren paté
met zoet-zuur
Rillette de Canard 8,95
lauwwarm met brood
Foie gras 17,95
gebakken eendenlever met een
compote van rode ui, hazelnoot en
brioche
Pittige Gamba’s 11,95
in knoflook en rode peper
Camembert rôti 10,50
uit de oven met peer, gezouten
kappertjes, aceto balsamico en pecan

Uitsmijter 8,95
op brood met ham en kaas

Bénédicte Bawykov 11,50
2 gepocheerde eieren met
Bawykov zalm en hollandaisesaus

French Bagel
Bagel

Bawykov 12,50
Bawykov zalm met
bietenmayonaise, sesam
en bosui
BLT 10,50
bacon, sla en tomaat

Pain
Broodjes

Saucisson 8,95
op een pretzel broodje met huisgemaakte curry, zuurkool,
zoet-zuur van rode kool, mosterd en augurk
Gerookte makreel 10,50
komkommer, rode ui en kappertjes
Club sandwich 12,50
kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en kerriemayonaise

Croques
Franse tosti’s

Monsieur 7,50
ham en kaas, gegratineerd met
bechamelsaus en gruyèrekaas
Dujour 7,50
wisselende croque, de bediening
licht deze graag toe.

Pain de Provence 8,50
dungesneden gehaktbrood met zoet-zuur en paprikacrème
Hamburger 16,95
huisgedraaid met kaas, bacon, gebakken ei,
verse frites
Croquetten 10,95
2 rundvlees croquetten van de Bourgondiër geserveerd op
een halve baguette

Plateau d’ huîtres
Oesters

6 stuks 16,50
12 stuks 32,50
(zolang de voorraad strekt)

Patisserie

Steak Tartare 13,95
“à la minute” bereid
Plateau Jeanpagne 27,50
proeverij van kaas, vleeswaren, zoetzure groente, terrine de Campagne,
gamba’s en brood met smeersels

Eiergerechten

Oeufs Bénédicte 9,50
2 gepocheerde eieren met beenham
en hollandaisesaus

Bitterballen 8,95
‘De Bourgondiër’ 8 stuks
Artichaut vinaigrette 7,50
artisjok op zijn Frans
met vinaigrette

Plats aux œufs

Zoetigheden

Tarte tartin 8,95
van appel met vanille
hangop

Dulce de Leche 8,95
caramel, pecan, limoen
en framboos

Poire belle Hélène 8,50
gepocheerde peer met
chocoladesaus

Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.

