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MENU

BISTROT
Om de vlotte service en de dagverse kwaliteit te waarborgen, vragen wij vriendelijk
dat per tafel de keuze beperkt wordt tot max 4 verschillende gerechten.
Onze keuken is geopend van 11.30-14.00 en van 18.00 uur tot 22.00 uur
Vegetarische gerechten worden aangeduid met

Voorgerechten

zoete zondes

Tapasschotel per 2 personen
€ 25 per plankje
Garnaalkroketje met tartaarsaus
€ 8 per stuk
Huisgemaakt kroketje van
aubergine & geitenkaas met dipsausje
€ 7 per stuk
Scampi in lookboter
€ 16
Bisque van grijze garnalen met gambastaartjes
€ 14
Homemade pastrami ‘New York Style’ * mosterd *
brioche * augurk * tomaat
€ 18
Gravad lax van Schotse zalm * yoghurtdressing *
mango * avocado * brioche
€ 16

Chocoladebol gevuld met crème brulee
& chocolademousse
Tarte tatin van Jonagoldappel
met handgeklopte slagroom & vanille ijs
Moelleux
supplement bolletje vanille ijs
Dame Blanche met artisanaal gemaakt ijs
door de Crèmedaus
supplement handgeklopte slagroom

Deze gerechten worden geserveerd met vers brood

Healthy Corner
Gegrilde zeebaars met seizoensgroenten *
kurkuma * limoen

Hoofdgerechten

dit wordt geserveerd zonder koolhydraten

Gravad lax van zalm * vongole * gamba *
scampi * brioche
Pasta Padam met vongole * gamba * scampi
Pasta meatballs met tomaat & mozzarella
Verse pasta gevuld met truffel afgewerkt
met champignons en parmezaan
supplement homemade pastrami
Bouletten in Luikse saus

€ 27,5
€ 26,9
€ 22
€ 24
€4
€ 19,9

met bijgerecht naar keuze

Handgesneden steak tartaar à la minute

€ 28,5

Stoverij van varkenswangen met een
sausje van Heer van Biesen

€ 24,8

met bijgerecht naar keuze

met bijgerecht naar keuze

Steak Black Angus gegrild op houtskool
U zorgt voor een locatie
en voor een gezelschap
vanaf 6 personen.
Wij zetten culinair
ons beste beentje voor!

Culinaire verwennerij
thuis, op locatie
of in uw bedrijf

met saus & bijgerecht naar keuze
peper * handgeklopte bearnaise * kruidenboter * saus Padam

€ 28

U hebt de keuze uit volgende bijgerechten tenzij anders
vermeld:
Verse frietjes / kroketten / puree /
aardappelen in de schil / frietjes van zoete aardappel /
pasta met look en groene kruiden

Extra’s
Salademix
Warme seizoensgroentjes
Aardappelgerecht

Wij verzorgen elk soort feest: communie, lente, huwelijk, ….
Of gewoon een klein etentje onder vrienden?
U zorgt voor de gasten en de locatie, wij zorgen voor de rest.
Wij maken voor ieder een feest op maat: pasta, bbq,
healthy food, sharing dinner, zeevruchten, paella, …

€4
€4
€ 3,5

Grootmoeders salade met suprème van bio
hoevekip * parmezaan * pepermayo
Ovenschotel van aubergine * tomaat *
mozzarella
Kruidensalade met falafel & yoghurtdressing
Huisgemaakte groentelasagne met
zuiderse groenten
Warme salade met gegrilde groenten *
geitenkaas * hummus * za’atar

€8
€ 10
€ 10
€2
€ 9,5
€2

€ 23
€ 22
€ 18
€ 18
€ 18
€ 18

gerechten voor de kleine honger
Dagsoep met vers brood
Croque monsieur

€6
€ 9,5

voor DE mini padammers

(tot 12 jaar)

Balletjes in tomatensaus

€ 13

Falafelballetjes * frietjes van zoete aardappel *
dipsausje
Fish & chips
Lasagna
Croque uit het vuistje
Krokante kippenvingers

€ 12
€ 14
€9
€7
€ 13

met bijgerecht naar keuze

met bijgerecht naar keuze

Meld een allergie tijdig bij het doorgeven van de bestelling.
Onze gerechten kunnen sporen van volgende allergenen bevatten:

Alles is mogelijk!
tel. 089 25 66 46 - info@padam.be - Markt 41 - 3740 Bilzen - www.padam.be

GLUTEN

PINDA

NOTEN

SELDERIJ MOSTERD

EI

MELK

SESAM

VIS

SCHAALDIEREN

WEEKDIEREN

SOJA

SULFIET

LUPINE

