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Afhalen € 24,95 / Bezorgen € 29,95

Bleu en Route

nieuw
menu!

Restaurant Bleu is de Franse klassieker
en brengt de Bourgondische beleving
bij jou thuis! Ontdek de golden oldies
uit de Franse cuisine afgetopt met een
frisse, signature twist van onze chefkok. Speciaal voor alle liefhebbers van
de Franse keuken gaat Bleu ‘en route’!
Je kan kiezen uit een 3-gangen keuze
‘Menu de Campagne’. Wij brengen het
gevoel van het ‘nieuwe uit eten’ bij jou
thuis. De Franse sfeer en gerechten
op de eigen keukentafel. Onze chefs
hebben het meeste werk gedaan, zodat
je een aantal gerechten alleen nog een
klein ‘tikkie’ in de oven
hoeft te geven.

bon appetit!

Team Bistro Brasserie Bleu

Bezorging in Amsterdam, Haarlem, Aerdenhout, Bentveld, Heemstede,
Overveen en Bloemendaal. Op donderdag en zaterdag ook in het Gooi.
Afhalen is uiteraard ook mogelijk bij Brasserie Bleu, Prinsenstraat 10HS.

Plaats je bestelling via 020-3621340 of
onze website www.restaurantbleu.amsterdam

Menu

De campagne
3-gangen keuzemenu

Afhalen € 24,95 | Bezorgen € 29,95
Entrée
TERRINE VAN ZALM & WITVIS
Romige mierikswortel dressing
KROKANTE BRICK ZAKJES
(BUIDELTJE VAN DEEG)
Zachte kaas, appel, calvados & balsamico stroop
GEVOGELTE RILLETTE OP WARM BRIOCHE
Uiencompote & ingemaakte komkommer

Plat Principal

Hoofdgerechten worden geserveerd met
pommes gratin & salade
COQ AU VIN ROUGE
Spekjes, zilveruitjes, wortel & aardappeltjes
VARKENSGEBRAAD
Gestoofde knolselderij, ui, peer
& aardappeltjes

Franse

Wijntip
Wit
SAUVIGNON BLANC € 14,00
Barrique d’or – Languedoc-Roussillon
CHARDONNAY € 16,50
Montgolfier – Languedoc-Roussillon
POUILLY FUMÉ € 24,50
Jean Max Roger – Loire

Rosé
ROSÉ € 16,50
Domaine de la clapière
Languedoc-Roussillon
Witte en Rosé wijnen worden
gekoeld geserveerd

Rood
MERLOT € 14,00
Barrique d’or – Languedoc-Roussillon
CABERNET SAUVIGNON € 16,50
Montgolfier – Languedoc-Roussillon
CHÂTEAUNEUF-DE-PAPE € 27,00

FRANS VISPOTJE
Witvis, mossel, gamba, vongole & kreeft
Tomaat, prei, citroen & boontjes
GEROOSTERDE WORTELGROENTEN
MET GEITENKAAS
Linzen, gepofte tomaat, knapperige sla
& kruiden olie

Dessert
CHOCOLADEWAFELTJES
Crème fraiche, geroosterde hazelnoten
& caramelsaus
KERSEN CLAFOUTIS
Gesuikerde opgeklopte room
CHOCOLADE CRÈME BRULEE
Onze chefs hebben het meeste werk
gedaan. Enkele gerechten hoeven alleen
nog maar een ‘tikkie in de oven’.

Les Enfants
Entrée

€ 14,95

• Ham met meloen
• Mango met avocado &
Noorse garnaaltjes

Plat Principal

(met zoete ovenaardappeltjes)
• Witvis en papillotte
• Kippendijtjes met maiskolfje

Dessert

• Pancakes met rood fruit & maple syrup
• Chocoladewafeltjes

