stichting quiet
Hoe het werkt
Scan de QR-code en laat een review achter op Tripadvisor.
Voor iedere review doneren wij € 1.00 aan Quiet!
Het achterlaten van een review is anoniem.

Over quiet
Quiet is een organisatie die zich inzet voor mensen met
armoedesituaties in Nederland in de breedste zin van het woord.
Quiet doelt op verzachting van de gevolgen van armoede door het
stimuleren van lokale solidariteit en saamhorigheid.

huiswijnen
Op dit moment serveren wij wisselende huiswijnen,
vraag ons personeel naar de mogelijkheden!

OPEN WIJNEn
Witte wijnen

Rosé wijnen

Rode wijnen

Huiswijn 4.80/24.00

Huiswijn 5.50/24.50

Huiswijn 4.80/24.00

Open wijn 5.50/24.50 v.a.

AIX 7.00/35.00

Open wijn 5.50/24.50 v.a.

AIX
glas, 7.50
fles, 37.50 (0.7 ltr.)
magnum, 79.50 (01.5 ltr.)

BUBBELS & CHAMPAGNES
Cava glas 5.50/fles 30.50
Ruinart blanc des blancs 119.50
Veuve Brut rosé 88.50
Scan hier gemakkelijk de QR-code met de
camera op je smartphone.

Veuve Clicquot brut 78.50

cocktails

gin tonics

Appel amaretto sour 7.50

gabriel boudier saffron 9.50

amaretto, appel, citroen

sinaasappel, citroen

Pornstar martini 9.50**

christian drouin le gin 10.50

wodka, passievrucht, vanille

Espresso martini 7.50

komkommer, gember

gold 999.9 10.50

wodka, espresso, kahlûa

gember, sinaasappelzeste

Flamingo 9.50

citadelle reserve barrique aged 10.50

gin, framboos, limoen

munt, sinaasappel

Mojito 8.50 XL 13.50*

seedlip garden 108 non-alcoholic 7.50

carta oro, angostura

citroen, komkommer

Moscow mule 9.50

hendricks 10.50

wodka, cointreau, ginger beer

komkommer, limoen

Negroni 6.50

Bombay 8.50

ginger ale, licor 43

limoen

Mimosa 6.50

*russel & co tonic meerprijs 2.00

cava, verse jus d’orange

Bloody Mary 9.50
vodka, big tom tomatensap
*ook alcoholvrij te bestellen

barfood

to share
or not.

12.00 tot 22.00 uur

Olijven
Macarons met bloedworst
Rillettes van eend
Paté en croûte
Bayonne ham kroketjes
Gambakroketjes
Geitenkaaskroketjes

3.50
7.00
9.50
10.50
8.00
9.50
8.00

12:00 tot 22:00

Artisjok 14.50
gevuld met romige eidooier
en een krokantje van Parmezaan

Plateau Paris 19.50
met rilettes, paté, charcuterie en brood

Oesters fines de claire 19.50
6 stuks

borrelbites
12.00 tot 01.00 uur

Bitterballen met mosterdmayonaise
Vegan bitterballen met mosterd
Rendangkroketjes met kerriemayonaise
Truffelkroketjes met truffelcrème
Nuggets met spicy dip
Gyoza met knoflookchips
Boerenbrood met dips
Olijven
Pata negra
Nachos met crème fraîche en cheddar
Bittergarnituur
klein 7.50

7.50
7.50
9.50
9.50
8.50
9.50
5.00
3.50
14.50
10.00
groot 14.50

Goujonettes 9.50
franse kibbeling met tartaarsaus

Bouquet garnaaltjes 9.00
met cocktailsaus

Truffelpizza 20.50
met ricotta, mascarpone, pecorino,
uiencompote en sesam

Specials
Voorgerechten
Flammkuchen
gebakken asperges, spekjes, geitenkaas,
honing en rucola

Aspergesoep
ham en ei (ook vega te bestellen)

Asperge gerookte zalm
hollandaisesaus, krieltjes en gepocheerd ei

asperges a la brabançonne'
hollandaisesaus, krieltjes, ham
en gepocheerd ei (ook vega te bestellen)

Hoofdgerechten
asperges a la brabançonne'
hollandaisesaus, krieltjes, ham
en gepocheerd ei (ook vega te bestellen)

Groepen
alles voor jullie

Gezelschappen
Voor gezelschappen bieden wij oneindig veel mogelijkheden.
Van verschillende food arrangementen, keuze menu’s
en high tea’s tot een standing dinner.
Bekijk onze website voor meer informatie.

Exclusief
De perfecte locatie voor een familiedag, bedrijfsuitje, teambuilding,
workshop of zelfs een bruiloft? Zakelijk of particulier, in samenwerking met
Bossche Locals kunnen wij jouw ideale match zijn!
Bossche Locals zorgt met haar kennis van onze mooie stad en haar drie
‘Bossche huiskamers’ graag voor de perfecte invulling van jouw evenement.
Kom langs voor een kop koffie of neem contact op,
Bossche Locals staat voor je klaar!

Bavette
gebakken asperges, PX jus, pommes Anna

Zeebaars
asperges, hollandaisesaus, krieltjes en zeebaars

Supplement
6 sous-vide gegaarde asperges met boter

Scan de QR-code om kennis te maken met Bossche Locals.

