Hartelijk welkom bij Bar Bistro Joseph.
Onze menukaart is gebaseerd op de Franse
keuken, met een moderne twist en een
knipoog naar de Aziatische keuken.
De kaart staat vol heerlijke gerechten
geïnspireerd door het seizoen met
zoveel mogelijk lokale ingrediënten.
U kunt kiezen voor het shared verrassingsmenu
van de chef, maar indien u a la carte wilt dineren,
kan dit natuurlijk ook.
Heeft u bepaalde dieetwensen, dan houden wij
hier graag rekening mee.
Onze stijlvolle cocktailbar bevindt zich naast Bar Bistro Joseph.
Josephines Cocktails and Wines, hier worden door onze
cocktail shakers ruim 30 verschillende cocktails bereid.
Op het cocktailmenu zijn o.a. classics, tropicals,
mojito’s, caipirinha’s, sours en premium cocktails te vinden.
Wenst u liever verrast te worden? Dan shaken ze natuurlijk graag
een eigen cocktail.
Bon appétit. Team Joseph

Aperitief
Toasted garlic bread 4,95
Oesters 11,95

Zeeuwse creuse, 3 stuks met een rode wijn framboos vinaigrette

Pata Negra 12,95

Dun gesneden Ibérico ham met truffelcreme

Yakitori 8,50

5 stokjes, gemarineerde japanse kipstukjes

Chefs choice
Chefs choice 14,95 pp
Assortiment van verschillende voorgerechten
(vanaf 2 personen)

Voorgerechten Koud
Sashimi 15,50

Verse dungesneden tonijn en zalm met wakame, gember en sojasaus

Beef / Tonijn / Zalm Tataki 13,75

Keuze uit flinterdun gesneden rundvlees, tonijn of zalm met zoetzure ui, yuzu dressing en knoflookchips

Carpaccio 12,75

Dungesneden ossenhaas met pijnboompitten, rucola, parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Steak Tartaar 14,95

Klassiek geserveerd met fijngesneden cornichons, kappertjes, sjalotten, peterselie en eidooier

Spicy Surf & Turf 14,95

Dungesneden tonijn en rundvlees op gefrituurde rijst, zoetzure komkommer en spicy mayo

Voorgerechten Warm
Soep van de Chef (dagprijs)

Wekelijks wisselend. Ons team verteld u er graag meer over

Champignons Aioli 13,75

Champignons uit de oven in knoflooksaus, gegratineerd met Parmezaanse kaas

Vega Bitterbal 12,50

Wisselende huisgemaakte vegatarische bitterbal geserveerd met seizoens garnituur

Coquilles 15,50

In de roomboter gebakken met Pata Negra beurre blanc, kataifi

Gamba Pil Pil 13,75

Pikante gambas met knoflookolie en rode peper.

Gegratineerde Oester 14,95

3 Zeeuwse creuses uit de oven met bechamelsaus, spinazie gegratineerd met oude kaas.

Shared Dining

35,00 pp

Vis en Vlees (vanaf 2 personen)

Plank met proeverij van diverse hoofdgerechten inclusief friet en saus

Hoofdgerechten Vlees
Joseph Burger 20,50

Met BBQ saus, cheddar ,bacon, tomaat en verse friet

Spareribs 22,50

Zoet of Pittig geserveerd met dip, verse friet

Sate van Kippedijen 22,50

Kip geserveerd met atjar, kroepoek, verse friet

Black Angus Bavette 28,50

Gegrild geserveerd met Argentijnse chimichurri, verse friet en seizoensgroenten

Tournedos Joseph 200gr 32,50

Keuze uit Sambal, Truffel of Roomboterjus geserveerd en verse friet

Hoofdgerechten Vis
Tonijnsteak 28,50

Tonijnsteak in Japanse kruidenkorst, sugarsnaps, champignons, gepofte cherry tomaat
met een geroosterde sesam vinaigrette

Sliptongen 29,50

3 stuks in roomboter gebakken met citroen, peterselie en friet

Kabeljauw 28,50

Op de huid gebakken kabeljauwhaasjes, beurreblanc en seizoensgroenten

Zalm 26,50

Op de huid gebakken filet geserveerd met risotto en bladspinazie

Plate de Jour / Catch of the day
Wisselend vlees of vis gerecht, vraag onze bediening wat voor heerlijk gerecht we nu hebben!

Vega
Pasta Funghi 20,50

Gebakken Champignons met
spaghetti geserveerd met roomsaus

Risotto 20,50

Wekelijks wissellend. Ons team verteld
u er graag meer over.

Kids

On the Side
Keuze uit:

Verse friet
Side salade
Uien en champignons
Seizoensgroenten

Poffertjes 8,50

Met boter en poedersuiker

Friet 10,50

Met keuze uit: spareribs, kipnuggets of frikandelletjes
Inclusief een verrassings dessert

4,50

Nagerechten / After Dinner Drinks
Creme Brulee 10,50

Frans nagerecht met dat overheerlijke gekaramelliseerde suikerlaagje

Parfait 10,50

Orochata parfait, crumble, witte chocolade mousse, rood fruit en shot orochata 43

Joseph’s Cheesecake 9,50

Wekelijks wisselende cheesecake. Ons team verteld u er graag meer over

Chocolate dream 10,50

Warme chocolade taartje met structuren van chocolade

Scroppino 7,50
Espresso Martini 12,50

espresso, vodka, crème de café, suikersiroop

After Dinner Coffee
(Alle after diner coffee 9,75)
Irish Coffee

met Jameson Whiskey

Spanish Coffee
Met Tia Maria

Italian Coffee

met Amaretto of Frangelico

French Coffee
Met Countreau

Warme Dranken
Koffie 3,25
Espresso 3,25
Dubbele espresso 4,95
Koffie verkeerd 3,75
Cappuccino 3,50
Latte macchiato 3,50
Espresso macchiato 3,50
Koffie met friandises 6,50

