
OVER ONS…  

Wel, wij zijn team moeder, dochter en “plusdochter” of ook wel 

Katija, Dorian en Hanne, Mevrouw of juffrouws of THE GIRLS. 

Welkom bij Bistro Dhôme. 

 

 

 

“At Dhôme we want to share the love we 

have for food and all it’s trimmings with it” 

Hebben jullie al kennis gemaakt met ons tweede concept: 

Dhôme to go?  
 

Dit is onze foodautomaat met vers bereide gerechten, gelegen in de 

Bruggesraat 22 te Menen. Schuin tegenover het restaurant. 

 

Meer info vind je terug op de website: www.bistrodhome. 



SHARING MENU  
 

 

Seven times “Dorians creation”________________________€58 

Six times “Dorians creation”___________________________€52 
De prijs is per persoon en wordt geserveerd vanaf  2 personen 

 

Aangepast wijnarrangement   (per persoon) -  4 glazen______________€32 

Aangepast BOBarrangement  (per persoon) -  4 halve glazen_________€16 

 

 

De menu kan gemakkelijk aagepast worden naar het  

 aantal personen van uw gezelschap. 

 

Good to know: 

• Vanaf 7 personen is het verplicht om de menu te nemen OF jullie à la 
carte keuze is telefonische op voorhand doorgegeven aan ons 

• Na 20u45u wordt er geen menu meer geserveerd 

• De volgorde van de sharing gerechten wordt bepaald door de chef 

• Wist je dat wij elke twee maand een nieuwe menukaart hebben? 

• Graag één rekening per tafel 

• Allergenen? Vraag ernaar 



BITS AND BITES 

Oester natuur | stuk                                                                       €3 

Oud Brugge kaaskroketjes                                                            €14.50 
 
Charcuterie assortiment                                                                €19.00 
Paleta Berkshire | Coppa Stagionata | Mortadella 

Garnaalkroketjes | grijze garnaal | bieslook                                €16.50 

Labneh Dhôme | yoghurt | focaccia                                               €10.50                

 

COLD SHARINGS 

Tartaar rund | truffel | gerookte Holstein | miso                       €19.00 

Ceviche | biet | witte chocolade | limoen                                        €17.00 
 
Burrata | wijnappelsien | pinda | geconfijte sjalot                       €16.00 
 
Cecina | slahart | libaneesbrood | parmezaan                               €16.00 

Extra brood | beurre noisette boter                                               €4.00 
 

HOT SHARINGS 

 
Rundswang | spinazie | smokey puree | vleesjus                          €19.00 
 
Brioche | boschampignon | zwarte look | roquefort                     €16.50 
   
Coquille | aji amarillo | noisette | bergamot                                  €16.00 
 
Kroket varken | mosterdzaad | cornflakes | yuzu                        €17.50 



PLATES  
 

VEGGIE 

Ravioli | artisjok | butternut | foamy parmezaan                        €25.50 

 

FISH 

Suggestie | flespompoen | smokey puree | spinaziecrème              

€30.00 
 
 

MEAT 
 
Filt pur Holstein | “platinum AAA” | (± 250 gram)                       €36 

Belgische witblauw rund | (± 250 gram)                                         €29 

 
Steak tartaar | (± 200 gram)                                                            €26 
 

• Bij deze gerechten wordt er standaard salade, handgesneden frietjes en 
mayonaise geserveerd  

• Saus: Archiduc, peper of bearnaise                       *inbegrepen in e prijs 

 



YOU’RE SO SWEETS ! 

Moelleux | Bourbon vanille ijs                                                       €11.50 

 

Lemon pie | vanille | napoleon                                                        €9.00 

 

Witte dame | Bourbon vanille | chocoladesaus                             €11.00 

 

Kaasassortiment “4” | garnituren | rozijnenbrood                      €15.00 


