Menukaart Bistro Socio

Geniet van uitstekend, ambachtelijk eten in Limburgse stijl bij familierestaurant Bistro
Socio. Temidden van de cultuurhistorie van de Eygelshovense markt op het
marktplein kookt Bistro Socio de sterren van de hemel. Elke keer krijgen ze het voor
elkaar om voor iets nieuws en bijzonders te zorgen. In dit typisch Limburgse
restaurant is het warm, gezellig en gemoedelijk.

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag: vanaf 8.30 uur
Zondag: vanaf 16.00 uur

Voorgerechten
€6,25

Parmaham met meloen
Spekjes salade

Klein €6,75 Groot €8,75

Garnalen cocktail

€6,75

Kip cocktail

€5,95

Tonijnsalade

Klein €5,95 Groot €7,95

Carpaccio
Van ossenhaas met truffelmayonaise/pijnboompitjes/parmezaan/rucola

€10,50

Soepen
Geserveerd met vers brood en kruidenboter
Tomatensoep

€5,50

Rundvleessoep

€5,50

Kippensoep

€5,50

Minestrone soep

€5,95

Goulashsoep

€5.95

Soep van het seizoen
Vraag onze medewerker naar de soep van het seizoen

vanaf €5,50

Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet/aardappelkroketten/sla en warme
groentes
Vlees
Gepaneerde varkensschnitzel
€17,95
Keuze uit: champignonroomsaus/peperroomsaus/stroganoffsaus/zigeunersaus
Varkenshaasje
€18,95
Keuze uit: champignonroomsaus/peperroomsaus/stroganoffsaus/zigeunersaus
Biefstuk
€20,50
Keuze uit: champignonroomsaus/peperroomsaus/stroganoffsaus/zigeunersaus
Kalfsbiefstuk
€21,95
Keuze uit: champignonroomsaus/peperroomsaus/stroganoffsaus/zigeunersaus
Zuurvlees volgens authentiek recept

€17,95

Spareribs

€19,95

Konijn (seizoensgebonden)

€20,25

Vis
Zalm
Geserveerd met vissaus

€19,25

Heilbot
Geserveerd met vissaus

€19,25

Voor de kids
Geserveerd met friet en appelmoes
Frikandel/kroket/bami/kaassoufflé/bitter
ballen/kipnuggets

€4,95

Kinderschnitzel

€8,50

Nagerechten
Dame blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

€4,50

Warme kersen met ijs
Keuze uit vanille of chocolade ijs

€4,95

Chocolademousse

€4,50

Panna Cotta
Met rood fruit

€4,95

Crème brûlée

€4,95

Ijs met advocaat
Keuze uit vanille of chocolade ijs

€4,50

Ijs met verse aardbeien (seizoensgebonden)

€4,95

Kinderijsje
Keuze uit vanille of chocolade ijs met discodip en slagroom

€3,50

Speciale koffies
Italian coffee

€4,95

Irish coffee

€4,95

Limburgse coffee

€4,95

Spanish coffee

€4,95

Baileys coffee

€4,95

Drankenkaart
Frisdranken
Spa blauw/Spa rood/Spa Citroen

€2,15

Gerolsteiner Sprudel

€2,50

Cola/cola light

€2,15

Sisi/ 7up/Cassis

€2,30

Ice tea sparkling/ Ice tea green

€2,30

Bitter lemon

€2,30

Tonic

€2,30

Rivella

€2,30

Appelsap/Jus d’orange/Tomatensap

€2,30

Chocomelk

€2,30

Warme dranken
Thee

€2,15

Koffie

€2,15

Koffie verkeerd

€2,70

Cappuccino

€2,50

Latte Machiato

€2,70

Chocomelk

€2,30

Chocomelk met slagroom

€2,75

Wijnen
Droge witte wijn

glas €3,50 fles €18,50

Zoete witte wijn

glas €3,25 fles €16,50

Rode wijn

glas €3,50 fles €18,50

Rosé wijn

glas €3,50 fles €18,50

Bieren
Van de tap
Brand pilsener

0,2L€2,15 0,5L€4,75

Erdinger weissbier

0,3L€3,25 0,5L€5,00

Bier van het moment

Vanaf €3,75

Op de fles
Amstel Radler

€3,25

Desperados

€3,95

Mort subite kriek Lambic

€3,50

Apple Bandit

€3,50

Brand weizen

€4,25

Affligem blond

€4,25

Affligem dubbel

€4,25

Affligem tripel

€4,50

La Chouffe

€4,25

Duvel

€4,25

Brand oud bruin

€2,75

Westmalle dubbel

€4,25

Alcohol vrije bieren
Heineken 0.0%

€2,50

Affligem blond 0.0%

€3,25

Brand weizen 0.0%

€3,25

Amstel Radler 0.0%

€2,50

