
BistroBistro
Veel lekkere bistroklassiekers, ter grootte van een voorgerecht

BarBar
Een ‘dikke’ wijnkaart en een gekke snackkaart

BodegaBodega 
Alles door elkaar bestellen? Pas du problème!

Iedere zondag vanaf 12 uur Lazy Lunch!Iedere zondag vanaf 12 uur Lazy Lunch!

Grande FinaleGrande Finale
Choco taart 8 50

 Once you go black, you never go back!

Tableau du fromage 16
 Selectie kazen

Crème brûlée 13
 Met een lekker ijsje

Café au chocolat 8 50

 Huisgemaakte chocolade en een lekker kopje koffie of thee

Scropino  9
 Bomvol glas met.... ijs?

Koffie, Cappo, Verkeerd of ‘n gewone  vanaf 3 
 Sluit af met een stout bakkie Manetti 

CocktailCocktailss
Limoncello spritz - Limoncello, prosecco en bruiswater
Old fashioned - Whisky, bitters en sinaasappel
Mojito - Rum, limoen, munt en bruiswater
Espresso Martini - Kahluha, vodka en espresso
Golddigger 43 - Likeur 43, Grandmarnier, limoen en prosecco  10 50 p .st 

BierBier
Heineken - De favoriet van Freddy! 3 75

Fourchette - een lekkere blonde  4 75

Affligem 0,0%  4 75

Wij hebben lekkere seizoensbieren op de tap  vanaf 4 85

Vraag naar onze wijnkaart!

Zakelijk of prive feest? 
U kan de zaak exclusief reserveren. Vraag naar de mogelijkheden!  info@bistrobarbodega.nl 

WiFi netwerk
Inlog: Bodega - Wachtwoord: Draadloos



please share

Zijn er allergieen? Laat het ons weten! Kijk op de achter zijde voor onze ‘Grande Finale’

Tapas du ChefTapas du Chef
Blikje foie gras 18 50

 En overheerlijke truffel en brioche brood, je kan het ook niet doen...

Brood met boter 5 50

 Lekkere woke broodjes soms wit en soms bruin van binnen

Boulette d’ Champignon   2 50 p .st.

 Bitterbal van eekhoorntjesbrood, hap slik weg! 

Plateau du Bodega 16
  Huis gemarineerde olijven, vijgenworstje, Twentse bunker kaas,  

peperworstje, Brioche brood, ‘Tomatenprut’ en truffelchips 

Truffelchips   3 50

  Hou ‘m voor jezelf of om te delen

Shoarma 9 50

 Zoals de chef hem maakt, op een broodje, delicieus! 

Bitterbal de Paris met Mayo 8 50

 6 hele lekkere Nederlandse bitterballen…. Of toch niet?

Plateau du friture 15 50

  Garnalenkroketjes van Jetje, frikandelletjes en bitterballen,  
de ultieme bodem voor een middagje bij de Bodega!

Petit Frikandel special  5 50

  Vinden we zelf gewoon heel speciaal, 4 mini’s!

De bal van Miran! 15
 De lekkerste gehaktbal van Zwolle, meervoudig prijswinnaar

V iandeV iande 
Carpaccio met Jalapeno pepers 11
 Een spannende beef zoals u hem nergens vindt!

Entrecote double     39
  Biefstuk van dunne lende, bij ons de eerlijke prijs dus inclusief  

frietjes (5 euro) 

Le grande tartare a la Joop   16
  Op de geheel eigen wijze van Joop Braakhekke, een klassieker,  

eventueel aan te vullen met frietjes

Wild pate van Linda 13
 Echt een hele wilde pate van wildzwijn, buikspek en kippelever

Pipe Rigate du jour 17
  Het is najaar dus we doen ‘m nu met stoof, Grana Padano en alles  

wat de chef verder voor handen had! 

Kipschnitzel in kruidenkorst 16
  Jullie wilden deze terug op de kaart, dus bij deze, lekker met  

kartoffelsalade deze keer

Pois sonPois son
Gravad Lax   15
 Zalm met huisgemaakte mayo, mierikswortel en dille creme 

Tonijn pizza 21
  Beter goed gejat dan slecht bedacht, New York begon er ooit  

mee, nu heeft Zwolle ‘m ook!

Kabeljauw met linzen kruiden en bleekselderij      24 50

  Een smaakbombardement op uw bord,  
deze vis moet wel zwemmen!

Traditionele Oesters - vrijdag en zaterdags   4 p.st.

 Witte uitjes op sushi azijn, Tabasco en limoen

Coquilles met leversaus   16
 Onze eigen wilde cocquilles, met groene kool

LegumeLegume
Burrata met biet 15 50 
  Een opwindende klassieker

Champignons gevuld met walnoot   8 50

  De vega is hier mega

Botersla salade uit ‘t seizoen   8
  Omdat we stiekem best heel gezond zijn

Bloemkoolroosjes in vadouvan 10
 Super lekker met een stevige witte wijn

Tartaar van tomaat, kappertjes en shitaki   10 50

  Net even anders als anders

Geroosterde pompoen met feta en salie 9
 Heeeeerlijk, wat je niet kan doen met een pompoen!

#BISTROBARBODEGAplease share


