
Uitsmijter Carpaccio     14,5
Drie spiegeleieren | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | 
rode ui | pijnboompitten    

Truffle papillote     15,-   
Truffelravioli | truffel roomsaus | gebakken bospaddenstoelen  

Kipspies    16,-   
Kruiden marinade | salade | twisted friet | tzatziki 

Tournedos    17,-   
Salade | twisted friet | saus naar keuze

Soepen:

Asperge soep    6,5 
Witte asperges |  room | ham | kiemgroenten | toast

Uiensoep      6,5 
Bell’s uiensoep | gegratineerd kaas toast| peterselie 

Soep van het moment      6,5
(vraag aan de bediening naar de soep van het moment)

Salade:

Salade met gegrilde groenten    14,5
Koolrabi | appel | aceto-balsamico stroop | pistache noten | hummus 
(supplement buffelmozzarella)                                                 +3,5

Salade met gepekelde zalm     15,5
Roomkaas | kapperappels | avocado | rode wijn sjalot | 
amandelen geroosterd

Salade met gerookte ribeye     16,5
Artisjok | zongedroogde tomaten salsa | truffelmayo | 
parmezaan | pijnboompit

Caesar salad     16,5
Kip | bacon | caesar dressing | romana sla | croutons | 
halfzacht gekookt eitje
(supplement gamba’s)                                                                 +3,5

Broodje prosciutto 12,-
Appel | zongedroogde tomaten salsa | rucola | aceto-balsamico stroop

Broodje carpaccio                            13,5 
Parmezaanse kaas | kappertjes | rode ui | 
pijnboompitten | truffelmayonaise

Broodje gerookte ribeye                            13,5 
Artisjok | zongedroogde tomaten | truffelmayonaise | parmezaanse kaas

Club carpaccio  14,8 
Parmezaanse kaas | kappertjes | rode ui | pijnboompitten | 
truffelmayonaise | twisted friet

Club kip  14,8 
Gegrilde kip | kruidenmayonaise | bacon | kaas | 
gebakken eitje | twisted friet

Tosti (3 laags)

Ham en of kaas  6,5 
Ketchup

Vegan kaas  5,5 
Tomaat | peper | ketchup

Vlam tosti  6,5 
Pittig gehakt | kaas

Spaanse tosti  6,5 
Chorizo | kaas | tomaat | rode ui

Warme gerechten

Bell’s hamburger  16,2 
Bacon | cheddar | aceto uien | jalapeño cream cheese | 
bbq saus | twisted friet

Bell’s vegan burger  16,2 
Aceto uien | kimchi | onion rings | vegan kaas | vegan 
mayonnaise | twisted friet

Ontbijt (van 9:00 tot 11:30):

English Breakfast                       13,5 
witte bonen in tomatensaus | worstjes | gebakken eitje | spek | toast

Yoghurt Bowl                       5,5 
vers fruit | granola | chiazaad

Croissantje                 3,6
huisgemaakte jam óf ham | kaas

American Red Velvet Pancakes               9,5
blauwe bessencompote

Wentelteefjes                                         9,5
vers fruit | clotted cream | poedersuiker

Wentelteefjes bij Bell’s                                                             11,5
Bacon | scrambled eggs 

Toast met avocado                                         9,5
Gebakken eitjes | bosui | chili flakes

Lunch (van 11:30 tot 16:00):

Bagel gepekelde zalm          12,-
Avocado | Basilicum | kapperappels | komkommer | roomkaas

Bagel tonijnsalade              12,-
Paprika | kappertjes | augurk | halfzacht gekookt ei | mayonaise

Waldorf                  8,5 
Waldkorn bol | appel | knolselderij | little gem | 
walnoot | oude gracht kaas

Waldorf bol met hummus                         8,5 
Zongedroogde tomaten | gepofte groenten | pistache noten | 
verse kruiden

Broodje sweet chili chicken    9,5 
Bol | kaas | sla



Voorgerechten:

Bell’s steak tartaar                      14,- 
Gebakken beukenzwam | basilicum mayonaise | rode wijn sjalot | 
gepekelde eidooier

Carpaccio                                    13,9
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise | kappertjes | pijnboompitten | 
rode ui | rucola

Carpaccio van coquilles                              15,- 
Paarse wortel creme | gegrilde boter maïs | zoet zure 
komkommer dressing | chiazaad

Noten risotto                                     12,-
Gepofte groenten | rucola | parmezaan krokant | kruidenolie | croutons

Zoete aardappel bodem                 11,-
Zongedroogde tomaten salsa | gepofte groenten | truffelolie | 
geitenkaas | pecan | rucola

Proeverij van de keuken (voor 2 personen) 
(deze maakt niet deel uit de menu keuze)                   19,5
Plankje met verschillende hapjes (vraag de bediening naar de keuze)

Proeverij van mio (voor 2 personen) 
(deze maakt niet deel uit van de menu keuze)                    13,9
Verschillende soorten pizza’s en twee aperol spritz  

Soep:

Asperge soep    6,5 
Witte asperges |  room | ham | kiemgroenten | toast

Uiensoep      6,5 
Bell’s uiensoep | gegratineerd kaas toast| peterselie 

Soep van het moment      6,5
(vraag aan de bediening naar de soep van het moment)

Tussen:

Ratatouille      9,5 
Tomaten basilicum bouillon | parmezaan krokant | cress 

Bij gerechten

Twisted friet                                                                                  3.8
Aardappels uit de oven                                                                3.8
Salade rauwkost                                                                           3.5
Gepofte groenten                                                                        3.5
Broodplankje met verschillende soorten dips                          5.5

Nagerechten:

Framboos mousse 9,- 
Yoghurt lychee ijs | bosvruchten hangop | amaretto

Chocolade fudge taart  9,- 
Gesuikerde walnoot | mandrijn gel | duindoorn ijs  

Madelaine  9,5  
Suikerdeeg | kokos aardbeien ijs | koffie karamel zeezout

Moelleux 9,5 
Vanille ijs | pistache crumble

Churros    9,-  
Kaneel suiker | fruit coulis | vanille ijs

Tiramisu    9,-  
Vanille ijs | cacao 

Kaasplankje   14,5  
4 verschillende kazen van Peters kaas | appelstroop | nougat | 
noten | blauw druiven

Friandises (voor 2 personen)  13,5 
Huisgemaakte bonbons | huisgemaakte nougat | gesuikerde gember blokjes 

Menu van 2 gangen    29,7 
Met wijn arrangement   29,7 
Friandises van het huis  

Menu van 3 gangen    38,7 
Met wijn arrangement   45,7 
Friandises van het huis 

Menu van 4 gangen    44,7 
Met wijn arrangement   51,7 
Friandises van het huis 

Lor

Gebakken zalm     11,5
Seizoensgroenten | beurre blanc | nori chips | zeekraal | lamsoor

Gekonfijte eendenbout                                                         12,5 
Seizoensgroenten | aceto uien | jus de veau met tijm | 
chips van groenten

Hoofdgerechten: 
(Bij de hoofdgerechten komt aardappelgarnituur en rauwkost)

Truffle papillote 17,6  
In kookfolie gegaarde truffel ravioli | truffel roomsaus | 
gebakken bospaddenstoelen 

Gebakken schol     20,5   
Venkel-kerrie saus | seizoensgroenten | pompoen gebakken soja | 
venkelsalade | pistache

(Op de mibrasa grill/bbq bereid)

Kipspies    18,5 
Kruidenmarinade | maiskolf in boter gebakken | seizoensgroenten | tzatziki

Tournedos   24,7 
Gepofte bloemkool | seizoensgroenten | crème van groenten | 
jus de veau met lamsoor

Let's meat (deze maakt niet deel uit van de menu keuze)   25,6
Chef’s keuze uit het beste vlees | maiskolf in boter gebakken | 
bbq saus | jus de veau

Bell’s burger    18,5 
Bacon | cheddar | aceto uien | jalapeño cream cheese | bbq saus | sla | tomaat

Bell’s vegan burger    18,5 
Aceto uien | kimchi | vegan kaas | vegan mayonaise | sla | tomaat

(Uit de dry age kast)

Côte de boeuf (deze maakt niet deel de menu keuze) 59,7 
Voor de echte vlees liefhebbers 1 kilo vlees | seizoensgroenten | 
jus naar keuze 

Entrecote   24,7 
Gebakken beukenzwam | seizoens groenten | crème van groenten 
| jus de veau met morille 


	A3  lunchkaart - diner kaart  front
	A3 lunchkaart - diner kaart back

