VROLIJK
KERSTFEEST
Ik heet u van harte welkom bij Bistro d’n
Duuk
Laat ik me eerst even voorstellen: ik ben de
gezellige, lieve en vrolijke labradoodle
Duuk.
Ik heb een speciaal plekje in het hart van
mijn baasjes, daarom hebben zij deze bistro
bij de opening in 2020 de naam d’n Duuk
gegeven. Natuurlijk ben ik daar enorm trots
op! Ik heet u dan ook van harte welkom in
“mijn” bistro, waar u gezellig en onbezorgd
kunt borrelen en heel lekker eten.
Echter vinden mijn baasjes dat ik tijdens de
feestdagen niet in het restaurant aanwezig
kan zijn. Vorige week had ik een klein
probleempje en lag er plotseling een
kerstboom languit door het restaurant! Niet
getreurd, mijn team heeft alles weer
opgeruimd en is de bistro weer op orde.
Mocht u vragen of wensen hebben, dan
helpen mijn medewerkers u graag!
Ik wens u een prettig verblijf!
Duuk

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio

9 ½

Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaan,
rucola met truffelmayonaise en balsamico dressing

Everzwijn paté

10

Everzwijn paté met peperkoek en een compote van
veenbessen

Duo van eend

13

Een terrine van eendenbout met huisgemaakte
croquette van eendenborst

Beef Tataki

11 ½

Dichtgeschroeide biefstuk met een ketjap – teriyaki
marinade, geserveerd op een frisse Oosterse salade

Vis trio

13 ½

Gerookte zalm, gerookte IJsselmeer paling en
garnalen op een bedje van sla met limoenmayonaise
en toast

Zalm Tartaar

12 ¾

Verse zalm tartaar met avocado, komkommer, wasabi
en limoenmayonaise

Bietencarpaccio met geitenkaas 10
Bietencarpaccio met geitenkaas, walnoten, honing
en balsamicodressing

TUSSENGERECHTEN
Tomatensoep met balletjes 5
Volgens het recept van ons oma!

Wildbouillon met fijne groenten 7
Wildbouillon met fijne groenten en bladerdeeg
kerststerren

HOOFDGERECHTEN
Bourgondische schnitzel *

16 ½

Wienerschnitzel met gebakken ui, spek, paprika,
champignons en een saus naar keuze

Oosterse Ossenhaaspuntjes

19

Ossenhaaspuntjes met rode ui, paddenstoelen, taugé
en paprika in ketjapsaus

Varkenshaas omhuld met spek

23

Malse varkenshaas omhuld met spek geserveerd met
een rode port saus

Tournedos *

24 ½

Botermalse tournedos van 200 gram met saus naar
keuze geserveerd met aardappelpuree en diverse
groenten

Hertenstoverij

24

Overheerlijke hertenstoverij gestoofd in rode wijn,
geserveerd met stoofpeertjes en Pommes Amandes

Kabeljauw op de huid gebakken

23

Gebakken kabeljauw met diverse groente, krieltjes
en een witte wijn roomsaus

Zoete aardappel curry

16

Curry met zoete aardappel, kokos en limoen,
geserveerd met naanbrood

Sauzen
Champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus,
satésaus

4-GANGEN
KERSTDINER
Voorgerecht

Duo van eend
Een terrine van eendenbout met huisgemaakte
croquette van eendenborst

Tussengerecht

Wildbouillon met fijne groenten
Wildbouillon met fijne groenten en bladerdeeg
kerststerren

Hoofdgerecht

Hertenstoverij
Overheerlijke hertenstoverij gestoofd in rode wijn,
geserveerd met stoofpeertjes en Pommes Amandes

Dessert

Chocolate sensation
Chocolade mouse met een Dalgona koffie creme en
een caramel topping

4-gangen menu € 49,95

WIJNEN
TIPS VAN DE CHEF

Rode wijn
Ile de conas marselan apassito
32
Land: Frankrijk
Druif: Marselan
Voor deze Apassito worden de Marselan-druiven
eerst enige tijd gedroogd na het oogsten, om alle
smaken en suikers te concentreren. Dat levert een
wijn op met rijke tonen van bessen, kersen en
specerijen. Deze zwoele wijn is heerlijk bij een
stoere ovenschotel met Zuid-Franse kruiden.
Past uitstekend bij de wildgerechten, tournedos &
Varkenshaas

Witte wijn
Mantel verdejo blanco
32 ½
Land: Spanje
Druif: Verdejo
Mantel Blanco Verdejo heeft een fonkelend gele
kleur met een hint van groen. In de geur treft men
vruchten en bloemen met een citrus ondertoon. In
de mond is het een vers, gestructureerde wijn met
lekkere evenwichtige zuurgraad. In de afdronk een
aangenaam bittertje. Uitstekende aperitief en als
begeleiding bij salades, zachte kazen, vis,
zeevruchten en rijstgerechten.
Past uitstekend bij de Kabeljauwfilet en zoete
aardappel curry

Voor al onze andere wijnen presenteren wij u graag
de wijnkaart.

DESSERTS
Crème brûlée

7

Zacht gegaarde vanillecrème in terracotta bakje met
gekaramelliseerde suiker

Chocolate Sensation

10

Chocolade mouse met een Dalgona koffie creme en
een caramel topping

Coupe d’n Duuk

7

Z’n favoriete ijsje! Sorbetijs, vers fruit met
aardbeiensaus en slagroom

Luikse wafel met warme kersen

7

Heerlijke zoete Luikse wafel met warme kersen,
Italiaans vanille ijs en poedersuiker

Kerstproeverij van d’n Duuk

8 ½

Laat u verrassen door verschillende desserts
te bestellen vanaf 2 personen!

Duuks koffie lekkernij

8

Heerlijke koffie met een drietal heerlijke likeurtjes
en chocolade

Koffie specials

6 ½

Irish koffie met Ierse whisky
Spanish koffie met Licor 43
Italian koffie met Amaretto
Baileys koffie met Baileys
French koffie met Grand Marnier
Jamaican koffie met Tia Maria
D.O.M. Koffie met Dom Benedictine

