
AFHAALMENU 
BISTRO MARKT 21

BESTELLINGEN VOOR 12 UUR ‘S MIDDAGS DE DAG 
ZELF OP INFO@BISTROMARKT21.BE 

Afhalen tussen 16-17 uur.
Leveringen mogelijk tussen 17-18 uur. 

(gratis vanaf 30 euro anders 3 euro leveringskost)

Betalen kan ter plaatse met bancontact of cash gepast in gesloten envelope of per overschrijving 
op BE08124600827513 en een overschrijvingsbewijs via mail versturen.

Betalingen bij levering zijn uitsluitend cash te doen met gepast geld in gesloten envelope.

Onze gerechten zijn vergezeld van bereidingswijze zodat u deze kan klaarmaken 
alsof onze chef ze zelf zou maken. 

FAMILIE GERECHTEN
Wortelstoemp chipolata  gratin  
vleesjus Gebakken witloof puree
kippenboomstammetjes  Geb. aardappelen
    Per persoon 10 €
    Per 4 personen 30 €
  
1kg videe     19 € 
1kg bolognaisesaus   16 € 

DESSERT
½ liter vanille         4 € pp
+chocoladesaus      2 €
+advocaat      2,5 €
+krieken      2,5 € 
 
pannenkoeken 
2 stuks       3 € 
4 stuks       5 €
10 stuks       10 € 

verse fruitsla       4 € 

DRANK 
fles huiswijn (wit, rood, rose)    12 € 
fles cola, cola zero, plat of bruis water 1,5 liter 3 €
 

VOORGERECHTEN
Aspergesoep   7 € per liter
Rundscarpaccio met rucola, pijnboompitten,parmesan 10 €  
Asperges vlaamse wijze  9 €
Asperges met gerookte zalm en hollandaisesausje 12 €
Huisgemaakte kaaskroketjes met slaatje en coctailsaus 8 €
Huisgemaakte garnaalkroketjes 
met slaatje en coctailsaus (nog te frituren)  11 €
Scampi (5stuks) diabolic 12 €
 Oosterse currysaus met fijne groentjes      
 Lookboter 

AL ONZE VOORGERECHTEN ZIJN VERGEZELD 
VAN BROOD EN BOTER

HOOFDGERECHTEN
Asperges vlaamse wijze 16 € 
Asperges met gerookte zalm en hollandaisesausje  19 €
Scampi (9 stuks) diabolic 16 €
 Oosterse currysaus met fijne groentjes
 Lookboter
Videe van hoevekip met balletjes, koekje en slaatje  12 €
Stoofvlees van varkenswangetjes met gouden carolus  14,5 €
Stoofpotje van botervis en scampi 
met champignons en witloof 16 €
Spaghetti bolognaise met gemalen kaas  10 €
Fajita met kip, zure room, guacamole en galapenos  15 €
 

DE HOOFDGERECHTEN ZIJN VERGEZELD VAN PUREE, 
GRATIN OF GEBAKKEN AARDAPPELTJE


