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Gazet van En Passant 

Menu- en Advertentiecourant 

van 

Bistrot En Passant 
Redactie- en administratiekantoor; Gentsestraat 1 – Hulst 

Advertentieopgaven uiterlijk 1 week voorafgaand aan de volgende uitgave 

 

  

Van de redactie; 

Voor U ligt alweer de 22ste editie van onze menu-

courant. Deze keer is hij voornamelijk samengesteld 

door onze eigen personeelsleden. Zij hebben goed 

geluisterd naar Uw wensen en dit vertaald in de 

voorliggende menukaart.  Aan hapjes voor bij de borrel 

is deze keer extra aandacht gegeven. Ook de 

lunchgerechten zijn flink uitgebreid. Wat betreft de 

dinerkaart, is deze ook uitgebreid met verschillende 

voor- en hoofdgerechten. Wij met z’n allen wensen U 

een aangenaam verblijf in BISTROT EN PASSANT toe. 

 

 

 

 

 

 

Kindergerechten; 

Bitterballen (5) met frites   €  5,00 

Kipnuggets (6) met frites   -  7,50 

Frikandel met frites    -  5,00 

Vissticks (4) met frites   -  7,50 

    Bovenstaande gerechten worden ge- 

 serveerd met appelmoes en salade. 

Tosti met ham / kaas en ketchup  -  3,50 

Kinderijsje; bolletje vanille op hoorntje -  1,50 

  

Openingstijden Bistrot En Passant 

Maandag     10.00 – 16.00 uur     Keuken 15.00 uur  

Dinsdag       10.00 – 16.00 uur     Keuken 15.00uur 

Vrijdag         10.00 – 00.00 uur    Keuken 21.30 uur 

Zaterdag      11.00 – 00.00 uur    Keuken 21.30 uur 

Zondag         11.00 – 22.00 uur     Keuken 20.00 uur 

 



 

  

Lunchsuggesties; 

☺ Soep van de dag      €   5,00 

☺ Uitsmijter ham/kaas      -    8,00 

 2 boterhammen met ham, kaas en 3 spiegeleieren 

☺ Salade Scampi      -  11,00 

 Groene salade met 5 in de look gebakken scampi’s 

☺ Vleeskroketten met brood     -  10,00 

 2 vleeskroketten met brood, mosterd en salade 

☺ Salade met Geitenkaas     -   7,50 

 Frisse salade met honing gegratineerde geitenkaas 

☺ Pikante Kip salade      -   8,50 

 Salade met in chili gebakken kipreepjes 

☺ Ceasar salade      -   7,50 

 Salade met kip, croutons, spek, kaas en dressing 

☺ Hamburger met frites     - 12,50 

 2  Vers gemaakte hamburgers met salade en frites 

☺ Tosti Ham/Kaas      -   6,50 

 4 getoaste bammetjes met ham/kaas, salade, ketchup 

☺ Garnalenkroketten      - 12,50 

 2  garnalenkroketten met sla en cocktailsaus 

☺ Kaaskroketten      -   9,50 

 2  kaaskroketten met sla en mosterd  

☺ Duo van 1 garnaal en 1 kaaskroket   - 11,00   

☺ Toast gerookte zalm     - 12,50 

 Toast met zalm, ui, kappertjes en remouladesaus 

 Toast Champignons    `  -   7,50 

 2 toastjes met gebakken champignons, ui en spek 

 Boeren omelet      -   8,50 

 Gebakken eieren, met diverse groenten, kaas en spek 

 

 

 

 

 

PASTA’S 

 Spaghetti Pancetta      €   12,50 

 Spaghetti met spek, tomaatjes, look en room 

 Tagliatelle met Vis      -   14,50 

 Pasta met diverse soorten vis, vissaus en groenten 

 Tagliatelle met kip      -   13,50 

 Pasta met kip, groenten, tomaatjes, rode curry en kokosmelk 



 

HIER VERKRIJGBAAR:         

 

HAPJES VOOR DE BORREL; 

Bitterballen (10 stuks)      €  5,00 

Gemengde warme hapjes (12)     -   7,50 

Portie Kaas        -   5,00 

Inktvisringen, remouladesaus     -   7,50 

Portie Olijven        -   5,00 

 

Stokbroodje belegd met carpaccio, Parmezaanse kaas, 

rucola en pijnboompitjes. 

Stokbroodje belegd met huisgemaakte tonijnsalade en 

geserveerd met salade en ei. 

 

Stokbroodje met Spaanse gedroogde ham, Parmezaanse 

kaas en pesto, geserveerd met salade. 

Stokbroodje met ham, kaas, mayo, ei en salade. 

met salade en mosterd.    

met salade en mosterd.    

 

 

Broodje uit de oven     €  6,50 

Panini belegd met ham, tomaat, ananas en provencaalse 

kruiden en gegratineerd met kaas. 

Pikante Kip      -   6,50 

Panini gevuld met kruidenkaas, gerookte kip, gegrilde   

paprika en rode ui, geserveerd met salade. 

Gerookte Zalm      -   7,50 

Panini gevuld met gerookte zalm, kruidenkaas, rucola 

en tomaat. Geserveerd met salade 

 

 

 

 

Broodje van Dŭrum 

desem, gevuld met in 

chili gebakken kip. 

Geserveerd met salade 

€ 7,50 

 

Nieuw voor in 

de koffie!!! ….. 

Een smaakje; 

bv. caramel of 

hazelnoot. 

Vraag er ge-

rust naar. → 



 

         €   5,00 
Naar gelang de inkoop van de dag. 

        -  11,50 
Dun gesneden rundsfilet met pesto, parmezaanse kaas en rucola. 

         -  12,00 
6 gepelde scampistaartjes gebakken in de lookboter. 

        -   7,50 
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd met groene salade. 

       -  15,00 
Hollandse garnalen (100 gr.) geserveerd met salade, cocktailsaus en een eitje. 

        -  15,00 
Salade met tonijnsalade, gerookte zalm en garnaaltjes.    

      -  12,50 
2 Garnalenkroketten van het befaamde huis BUBBA, met cocktailsaus. 

       -   9,50 
2 Kaaskroketten, eveneens door BUBBA gemaakt, met salade en mosterd 

      -  11,00 
Voor wie niet kiezen kan; van allebei eentje. 

Vispannetje op Spaanse wijze      €    19,50 
Diverse vissoorten in tomatensaus, met patatas bravas (gekruide gebakken aardappelen) 

Scampi’s look-roomsaus       -     19,00 
9 gepelde scampi’s in roomsaus met witte wijn en knoflook 

Gebakken kabeljauw in Oostendse saus     -     21,50 
Kabeljauw in een saus van champignons, garnalen, tomaatjes en witte wijn 

Zalmfilet met room-dillesaus      -     17,50 
Gebakken zalm met een saus van groentjes, dille en room 

Gewokte Scampi’s        -     17,50 
In de look gewokte scampi’s met diverse groenten 

Biefstuk van de Haas       -     21,50 
Met keuze tussen peper-, champignon- en blauwschimmelkaassaus 

Varkenshaas         -     17,50 
Met keuze tussen peper-, champignon- en blauwschimmelkaassaus 

Kipsate         -    15,00 
2 stokjes met kipsate, satesaus, salade en frites 

Hamburger         -    12,50 
2 Huisgemaakte hamburgers, met frites, ketchup en uitjes 

Stoofpotje van varkenshaas       -    16,50 
Gestoofde varkenshaasstukjes, met zoetzure saus 

Wokschotel met kip        -    15,00 
Gebakken stukjes kip, met groentjes en ketjap, geserveerd met mie 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VEGETARISCH; DAN IS DIT MISSCHIEN IETS VOOR U 

SALADE GEITENKAAS   €  7,50 

PASTASCHOTEL MET GROENTEN,  

    MANDARINE, KERRIE EN ROOM  €  12,50 

SPAGHETTI MET PESTO, PIJNBOOMPITJES 

     EN PARMEZAANSE KAAS  €  10,00 

 

  

DESSERTS 

→Dame Blanche      €    6,50 
      3 bollen vanilleijs met  Callebaut chocoladesaus en slagroom 

→Dame Noir       -     6,50 
      3 bollen chocoladeijs met Callebaut chocoladesaus en slagroom 

→Creme Brulee      -     5,50 
      Met suiker gebrande vanillecreme, slagroom en bolletje ijs 

→Chocoladedessert      -      7,50 
      Duo van chocoladeijs en huisgemaakte chocolademousse 

→Coupe Bobonne Rouge     -     7,50 
      2 bollen kersenijs, 1 bol vanille met kersen en slagroom 

→Apfelstrudel met ijs en slagroom    -     4,00 

→Apfelstrudel met slagroom    -     3,00 

→Apfelstrudel natuur     -     2,50 

→IJsverwenkoffie compleet     -      6,70 
      Koffie met likeur, slagroom, bolletje ijs en 2 ijspralines 

→IJsverwenkoffie mini pralines    -      4,70 
      Koffie met slagroom en 2 ijspralines 

→IJsverwenkoffie mini bolletje ijs    -      3,70 
      Koffie met slagroom en 1 bolletje ijs 

 

 

 

 

WIJNEN WIT 
Huiswijn; glas   €  3,50 

v/h vat  ½ liter   -   9,00 

  Liter   - 15,00 

Cava;  glas   -   5,00 

  Fles   - 22,50 

Pinot Blanc – Alsace Fles  - 20,00 

Sauvignon Blanc – Chili Fles  - 20,00 

Longridge – Zuid Afrika Fles  - 20,00 

 

Rose – Huiswijn        per Glas € 3,50 Fles € 17,50 

WIJNEN ROOD 
Huiswijn; glas   €  3,50 

v/h vat  ½ liter   -   9,00 

  Liter   -  15,00 

 

Notredame de Cousignac - Rhone Fles - 25,00 

 

Ramon Bilbao – Rioja  Fles - 22,50 

 

Portillo Malbec –Argentinie Fles - 20,00 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRANKENKAART 

Warme dranken 

Koffie   €  2,20 

Espresso  -   2,20 

Dubbele espresso   -   2,40 

Cappucino  -   2,40 

Koffie slagroom -   2,40 

Koffie verkeerd -   2,40 

Decafé  -   2,40 

Thee (div. smaken) -   2,20 

Warme chocomel -   2,40 

  +slagroom -   2,60 

Irish Coffee  -   6,70 

French Coffee -   6,70 

Amaretto Coffee -   6,70 

Calypso Coffee -   6,70 

Sambucca Coffee -   6,70 

Sliertemie Coffee -   6,70 

FRISDRANKEN 

Water bruis  €   2,20 

Water plat  -   2,20 

Coca Cola  -   2,20 

Coca Cola light -   2,20 

Coca Cola Zero -   2,20 

Fanta Sinas  -   2,20 

Tonic   -   2,20 

Bitter Lemon -   2,20 

Jus d’Orange -   2,20 

Appelsap  -   2,20 

Liptonice  -   2,20 

Cassis  -   2,20 

Sprite   -   2,20 

Fristi   -   2,20 

Chocomel  -   2,20 

Vers appelsiensap -   4,50 

 BIEREN 
PILSENER: Brand  €   2,30 

                    Vedett -    3,50 

 

SPECIAAL: Koninck €   2,50 

                    Hoegaarden -    2,50 

     Palm  -    2,50 

     Java Kriek -    3,50 

     Duvel  -    4,50 

     Belle et Forte   -    4,50 

     Illabefactus 

             Autopus -    4,50 

 

ABDIJ:       Leffe blond €   3,00 

    Leffe Dubbel -    3,00 

    St. Feuillien trip -    4,50 

 

TRAPPIST:Westmalle dub.€   3,80 

                   Westmalle trip. -   4,50 

                   Orval  -    4,50 

    Chimay blauw -    4,50 

    Rochefort 10 -    5,00 

 

 

 

STREEKBIEREN 
JAVA KRIEK; Deze zoete kriek wordt gemaakt door de Hulster         

brouwerij De Halve Maan. Deze “rosse zoete brol” zoals de 

brouwers hem eerst noemden is gemaakt op basis van tarwe bier 

met kersen essence. 

BELLE & FORTE; Dit amberkleurig bier wordt gebrouwen bij 

brouwerij La Fontaine in Sas van Gent. Het kenmerkt zich door de 

kruidige complexiteit met een bittere afdronk en een vleugje 

citrus. 

ILLABEFACTUS AUTOPUS; Tarwe tripel met 8% alcohol. Wordt 

sinds 2014 gebrouwen door bierbrouwerij De Halve Maan in 

Hulst. Illabefactus Autopus is haast een pleonasme dat de 

zelfstandigheid en onwankelbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen 

uitdrukt. Voor vrienden volstaat “IA” 

 

APERITIEVEN 

Port rood/wit €   4,00 

Sherry droog/med. -   4,00 

Martini wit/rood -   4,00 

Campari  -   6,00 

Pastis Ricard -   6,00 

Pineau  -   6,00 

Kirr   -   4,50 

Kirr Royale  -   6,50 

Maison  -   6,50 

 

 

Gedistilleerd 

Jonge/Oude jenever €   2,50 

Citroen/Bessenjen. -   3,50 

Vieux/Advocaat -   3,50 

Jagermeister  -   3,50 

Wortegemsen  -   3,50 

Pisang Ambon -   4,50 

Bacardi  / Vodka -   5,00 

Gin / Whiskey  -   5,00 

Digestieven 

Cognac / Calvados  €  5,00 

Armagnac   -   6,00 

Amaretto / Tia Maria -   6,00 

Bailey’s  / Grand Marnier -   6,00 

Drambuie / Cointreau -   6,00 

Grappa / Sambucca  -   6,00 

Sliertemie   -   5,00 

SPA 0,75 ltr. €  4,50 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


