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Dinerkaart

Bestel nu zelf via uw mobiele telefoon!
scan de QR-code

wij serveren ons diner vanaf 16:30

VOORGERECHTEN EN SALADES

€

STOKBROOD met kruidenboter
CARPACCIO met tomatendressing en Parmezaan
CARPACCIO VAN DE CHEF

4,95

HOOFDGERECHTEN met groenten garni

€

WITTE WIJNEN

23,50

DRY WHITE, LINDENHOF, PAARL, ZUID-AFRIKA

12,95

Stroganoffsaus of truffeljus

22,95

12,50

TOURNEDOS met champignon-, peper- of

VISSERSSALADE met gerookte zalm, paling en
FRANSE SALADE met lauwwarme geitenkaas
met honing op vijgenbrood

VEGA

TOURNEDOS met gebakken champignons,

RISOTTO met pesto, ratatouille en

PINOT GRIGIO UVAM, DELLE VENEZIE, ITALIE

27,50

VEGA

Heerlijk geurend naar bloemen. De smaak is fris en zuiver, zacht en mineraal, mooi in balans.

extra saus € 2,50

ROSE WIJNEN
ROSE , LE 5 VALLEES, FRANKRIJK

6,50

burgersaus, sla, augurk en gefrituurde uien

9,95

burgersaus, sla, augurk en gefrituurde uien

9,75

(met Boerenkaas + € 1,00)

15,25

4,95

24,75

Verfijnd en fris aroma van kersen, toffee & bloemen Gemaakt van Grenache, Cinsault, & Syrah druif.
17,95

VEGABURGER op een briochebol met Vlister

AIX , COTEAUX D’ AIX EN PROVENCE, FRANKRIJK

37,50

Delicate geur, smaak van zacht rijp zomerfruit, licht kruidig, elegante frisse afdronk.
VEGA

17,95

TOETJES

Gemaakt van Grenache, Cinsault, Syrah & Counoise druif.

RODE WIJNEN

DAME BLANCHE vanille-ijs met chocoladesaus
STROOPWAFELIJS huisgemaakt
“DE VLIST” pistache- en bananenijs met

7,95

SIERRA NOBLE , CABERNET SAUVIGNON UIT VALLE CENTRAL, CHILI

7,95

Fijne wijn met rood fruit en een zachte tannine smaak en een fijne afdronk.

16,95

in Tia Maria gewelde rozijnen

8,95

MERLOT, LE 5 VALLEES, FRANKRIJK

22,95

Geur van kersen en pruimen. De smaak is soepel met een beetje kruidigheid.

18,95

TIRAMISU met vanille ijs & koffie saus
CHEESECAKE met witte chocolade en

8,95

17,95

Bastognekoek-ijs

8,95

NEGROAMARO , DEL SALENTO , DOMIZIAN, ITALIË, zacht fruitige wijn, een prijswinnaar

chocolade-saus

6,95

CABERNET SAUVIGNON , PANUL RESERVE, COLCHAGUA VALLEY, CHILI

BOERENKAAS uit de regio met vijgenjam

9,50

Krachtige wijn met rood fruit en fijne eiken tonen in het aroma, de aanhoudende smaak is evenwichtig.

4,60

23,00

4,95

24,75

4,95

24,75

SENIOREN-IJSJE vanille- en chocolade-ijs met
18,95

29,50

22,95

STEAK “DE VLIST” Argentijns gekruide biefstuk
met kruidenboter

19,50

BURGER op een briochebol met Vlister

GROTE GARNALEN
met penne, spinazie en knoflooksaus

24,75

HOMEMADE BURGERS met friet

HOOFDGERECHTEN met salade & friet

met pindasaus, atjar & kroepoek

4,95

6,25

WARME VOORGERECHTEN

PASTA FUNGHI met champignon en truffel VEGA
ZALMFILET met bieslooksaus
SCHNITZEL met Stroganoffsaus
KIPSATE met pindasaus, atjar en kroepoek
VARKENSHAASSATE

CHARDONNAY, PIERRE HENRI, FRANKRIJK

30,95

(met Boerenkaas + € 1,00)

kaas (supplement eendenleverkrullen € 3,95)

23,00

32,50

Extra friet € 2,50

DUIVELSE GAMBA met Piri Piri saus
DIM SUM gefrituurde Oosterse lekkernijen
COQUILLES met risotto, truffel en Parmezaanse

4,60

SAUVIGON BLANC, THE GRAPE WHISPERER BLANC, AUSTRALIE, Sappig en zacht!

SOEPEN
VEGA

RHEINHESSEN , SPATLESE, DUITSLAND, Geurige, zachte zoete wijn uit Mosel-Saar-Ruw

VARKENSHAAS met gebakken champignons ,

rucola-kaas-kroketjes

TOMATENSOEP met basilicumroom
MOSTERDSOEP met katenspek en bosui

23,00

Authentieke Chardonnay, met een aroma van rijp, geel fruit, krachtige smaak, aromatische afdronk.

spek en bosui

12,75

4,60

Een Cape wijn van Sauvignon en Chenin druif. Frisse wijn met een zachte afdronk

29,95

Stroganoffsaus of truffeljus

17,50

Hollandse garnalen, met cocktailsaus

WIJNKAART

MIXED GRILL varkenshaas, kalf, ossenhaas en kip
VARKENSHAAS met champignon-, peper- of

GEROOKTE ZALM, gerookt in de
Krimpenerwaard, Brioche toast & kruidenroomkaas

menukaart

ready
to serve!

BIEFSTUK “DE BONREPAS” Ierse biefstuk met
24,95

met truffelmayonaise, rucola en overjarige kaas
(supplement eendenleverkrullen € 3,95)

of ga naar www.jamezz.app

gebakken champignons, ui , katenspek en bosui

11,95

bekijk de digitale

23,95

Eet smakelijk!

WIST U….
•
•
•
•
•

•

dat wij van woensdag tot en met zondag geopend zijn
(m.u.v. feestdagen).
dat wij een uitgebreide lunchkaart hebben
dat wij online cadeaubonnen verkopen die ook met
eigen tekst te bestellen zijn? Leuk als cadeau!
Kijk op www.cafedevlist.nl of volg ons op
facebook en instagram
reserveren kan via reserveren@cafedevlist.nl of
bel 0182-380256

MALBEC, CHAKANA NUNA, ARGENTINIË

32,50

Volle krachtige wijn. Rijp rood fruit, eikenhout en kruidigheid.

RIOJA , TIERRAS DE MAIRILLO , CRIANZA, SPANJE

29,50

Fruitige wijn, een zuurtje en de kenmerken hout en vanille tonen zijn aanwezig.

WATER van KRNWTR
Wij serveren kraanwater uit onze eigen gefilterde tapkraan, plat of bruisend

0,50

2,50

