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THE SOCIAL NETWORK 

wifi netwerk_
BISTROBAR BERLIN

Creatief, gewaagd en barstens vol van 
smaak. Bistrobar Berlin ontvangt je 
graag om een avond vriendschappen 
te delen in een Berlin-ambiance.

Delen is verbinden, en verbinden 
is Berlin. Deel jouw Berlin moment 
eens met je vrienden, tag ze in 
je post en vergeet ons zeker niet. 
(#bistrobarberlin) We delen namelijk 
graag. Keep us posted! 

instagram_
#BISTROBARBERLIN

facebook_
WWW.FACEBOOK.COM/BISTROBARBERLIN

website_
WWW.BISTROBARBERLIN.NL

adres_
DAALSEWEG 1517
6521 GE NIJMEGEN_THE NETHERLANDS
telefoon_ 024 360 3303
INFO@BISTROBARBERLIN.NL

Gift Certificate?
Ken jij een Berliner? Iemand die zich zonder angst onderdompelt in creatieve creaties, grenzen graag vervaagt en de randjes 
durft te zoeken? Verbind diegene dan met Bistrobar Berlin en geef een Gift Certificate cadeau. Ook geven is verbinden!

Check het bij ons personeel of stuur een mailtje naar info@bistrobarberlin.nl    

ALLE DESSERTS 8.00 EURO

PANNA COTTA MET BAILEYS EN 

Panna cotta with Baileys 
and raspberry

SURPRISE EITJE MET ADVOCAAT EN 

Surprise egg with egg-nog and 
Malaga ice-cream

PLATEAU MET 3 KAZEN
Cheese-platter 
3 different kinds of cheese

MILLEFEUILLE MET CRÈME SUISSE, 

Millefeuille with crème Suisse, salted 
caramel and banana ice-cream

WARM CHOCOLADETAARTJE MET 

Hot chocolate cake with 
yoghurt ice-cream

PLATEAU MET 5 KAZEN
Cheese-platter 
5 different kinds of cheese

KAZEN

ALL DESSERTS 8.00 EURO 

CHEESE

VAN ONZE HUISADVISEUR: 
“Verfijnd, simpel, maar toch iedere keer verrassend. Dat is mijn visie op eten. Relaxte 
bediening en een toegankelijke kaart, of ik nu ga voor een uitgebreid diner met 
vrienden en familie of voor een snelle hap! Niet al te gek doen, maar focus op 
kwaliteit en vooral op de ambiance, dat is mijn perfecte avond.  Enjoy!”

Ron Blaauw  

We zijn vertrokken! Maar meer dan ooit hier. Om mensen te verbinden. Met elkaar, 
de omgeving, een smaakvolle dis en gedurfde combinaties. Maar let op, dit is 
Berlin! Hier wordt geen gelei van geveinsde opsmuk op een bedje van quasi-
achteloze etiquette gepresenteerd. Net als Europa’s meest creatieve broedplaats 
van dit moment, staat Berlin voor graffiti, cult en extra open minded. Hier worden 
pure smaken gecreëerd. Uit overtuiging. De bistrobarkaart daagt culinaire fans, 
goede eters en ruimdenkende passanten uit om samen te genieten. Meer durf, 
meer smaak, minder ingrediënten. Dat is onze missie.  
Ben jij een Berliner? Eet smakelijk! Frank Goossens en Thijs van Gastel

EVEN VOORSTELLEN: BARRY, DE MAN DIE 

HENDRICKS
Klassieker, zacht met een vleugje 
vlierbloesem - komkommer slices, 
mixed met Fever Tree Elderflower 
Tonic

COPPERHEAD
De champagne onder de gins 
-zeste van sinaasappel, verse 
koriander of zoethout en Fever 
Tree Indian Tonic

GIN & TONICHERMIT
Unieke gin, gemaakt van Oosterschelde 
water. Fris, zacht en verrassend 
Nederlands - zeste grapefuit, zeekraal 
en Fever Tree Mediterranean Tonic. 
Tip: heerlijk in combinatie met oesters 

9.50 12.00 12.50

Dagelijks werkt Barry van Leeuwen samen met de 
slagers van Hesseling Vlees aan de ambachtelijke 
verwerking van mooie producten. Met zijn team 
gaat hij voor de hoogste kwaliteit met een pure en 
uitzonderlijke smaak. De visie van Hesseling Vlees 
kent Barry dan ook van buiten: “als het dier het goed 
heeft gehad, proef je dat.” En daar mag je Barry aan 
houden. We kiezen bij Berlin bewust voor Hesseling 
Vlees met een messcherpe en ragfijne geschiedenis 
van meer dan 200 jaar productkennis. Met het 
slagersvak in het bloed, passie, expertise en respect, 
beent Barry de mooiste stukken voor ons uit. En daar 
mag jij van proeven. 

Dressed to dream of... 
Berlijn heeft het. Bistrobar Berlin heeft het: een eigenwijze, modebewuste brigade. 
Open minded en met durf gedragen. Smaakvol? Onze vaste kledingpartners adviseren 
ook jou graag!

Nijmeegse damesboetiek uniek 
in z’n soort met vooruitstrevende 
merken. De collectie met zorg 
samengesteld, en dus naar 
hartenlust te combineren. 
Mix and match jouw eigen 
stijl en laat je niet beperken. 
Geen voorgebakken modegids, 
Kameleon kleedt jou! Geen 
vervelende verkooppraat, maar 
een goed en eerlijk advies. 
Ontspannen winkelen in een 
creatief design. Kameleon 
is meer dan een winkel. Het 
is onderscheiden, denken en 
natuurlijk kleden ineen.  

Ziekerstraat 132 

Coef ademt trends en mode. Footwear en lifestyle. Concepts en haircuts. Coef biedt een tweetal fascinerende 
concepten in de binnenstad van Nijmegen. Bij Coef Concept Store ervaar je de vooruitstrevende combinatie 
van kappers, sneakers, fashionshoes en lifestyle artikelen, gebundeld in een creatieve wereld met 
professionele hairdressers die eigen stijl met de trends en jouw wensen combineren. Van Welderenstraat 80

Coef Lifestyle for Men is men only! Gevestigd in een historisch 19e eeuws pand biedt dit concept een 
uitgekiende, stijlvolle collectie van kleding, schoenen, tassen, boeken, horloges en verzorgingsproducten. 
Get dressed to dream of!  Ziekerstraat 167

MALAGA ROOMIJS

GEZOUTEN CARAMEL EN BANANENIJS

YOGHURTIJS

FRAMBOOS

Iedere dag van 17.00 uur tot 18.30 uur
Stam’dish’  

Schuif gezellig aan en geniet 

 15.00
met een glas bier, wijn of fris 
dagelijks van een goed bord eten 

Hallo. Wij zijn Berlin.

wachtwoord_
VERBINDING

WIJ GRAAG ONS VLEES LATEN SNIJDEN.

8.00 12.50



StartersMenu

HAM EN WORSTPLATEAU 

Ham and sausage platter from 
organic butcher de Groene weg

ALLE GERECHTEN 10.00 EURO

Klaar om écht kennis te maken met de term bistrobar? Chef-kok Dick Tonissen stelde, in samenwerking 
met Ron Blaauw, deze kunstwerkjes samen. Niet alledaagse combinaties met durf gepresenteerd. 
Even een snelle hap, of blíjven prikken tot de keuken sluit? Je kunt jouw diner naar eigen smaak en aantal gangen invullen.

ALLE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD IN HET FORMAAT VAN EEN TUSSENGERECHT

CARPACCIO VAN RUNDVLEES, DUIVELSE

Carpaccio of beef, deviled 
eggs and chorizo

TOMATENSALADE MET BURRATA, 

Tomato salad with burrata, 
yoghurt and basil

LICHT GEROOKTE ZALM MET AVOCADO

Lightly smoked salmon with avocado 
and horseradish

PITABROODJE MET TONIJN, SPITSKOOL

Pitabread with tuna, oxheart cabbage 
and currymayonaise

GEBAKKEN BLOEMKOOL MET LABANE, 

Baked cauliflower with labane, 
truffle cream and brown butter

ZACHTGEGAARDE MAKREELFILET MET

Slowly cooked mackarel fillet with 
tabouleh and herbed yoghurt

BBQ SPITSKOOL MET ANCHOÏADE EN

BBQ oxheart cabbage with anchoïade 
and garlic

SALADE VAN BBQ BIETJES, PIERRE 

BBQ-beets salad, Pierre Robert, 
orange and sourdough

STEAK TARTAAR MET AMSTERDAMSE

Steak tartare with Amsterdam onions, 
anchovies and lettuce

15.00

OESTERS, SJALOTTEN 

Oysters, shallots 
and vinegar

6 st.    

OLIJVEN EN 

Olives and 
cornichons

4.00

ALL DISHES 10.00 EURO 

BASTILLA VAN EEND EN PISTACHE, 

Duck bastilla and pistachio, 
chutney of beets

HEREFORD STAARTSTUK ZUID-AMERIKA, 450 G, BEARNAISE, FRIETEN
Mooi stuk van het rund met randje vet, super bite, volle vleessmaak

Hereford rump roast South America, 450 g, bearnaise and fries
Beautiful piece of beef with some lard, superb bite, strong meaty taste

GEBAKKEN KABELJAUW “MAC AND

Fried cod “ mac and cheese” and 
Hollandaise

PAELLA VAN FREGOLA MET BBQ 

Fregola paella with BBQ 
squid and chorizo

SPARE RIBS MET HUISGEMAAKTE 

Spare ribs with homemade 
sambal

LAMSBURGER MET BRIOCHE, HUMMUS

Lamb burger with brioche, hummus 
and baharat

KROKANT EITJE EN CHAMPIGNONS MET

Crispy egg and fried mushrooms 
with beurre de Paris

PITA MET KIPPENDIJ, KIKKERERWTEN

Pita with chicken thighs, chickpeas 
and spicy tahini

USA ONGLET MET UIENBEIGNETS EN

USA onglet with onion rings 
and pepper sauce

Slijp de messen en stroop je mouwen op. Berlins huisslager Barry heeft twee ontzettend fijne stukken 
rundvlees op de kaart gezet. Durf jij te delen? Lekker met zijn tweeën, drieën, of met zijn vieren...

SPECIALS: MEAT LOVING GOOD

45.00

AUSTRALISCHE ANGUS TOMAHAWK, +/- 650 G, BEARNAISE, FRIETEN
Ribstuk met bot, graan gevoerd en dat proef je. Voor de echte liefhebber

Australian Angus Tomahawk, +/- 650 g, bearnaise and fries 
Cutlet with bone, grain fed and you will find out. For real meatlovers

70.00

FRIETEN VAN VUURENS MET KRUIDENMAYO 
Locally famous fries, made by Vuurens with herb mayonaise 

  4.25

DAGVANGST
CATCH OF THE DAY

Vraag naar wat Dick, onze chef-kok,

Ask what our chef managed to buy for you at the market 
today. Always fresh and in season 

Allergenen: Voedselallergie? Geef het dan tijdig door aan de bediening.

CORNICHONS VAN BIOLOGISCHE SLAGER DE
GROENE WEG 

EITJES EN CHORIZO

YOGHURT EN BASILICUM

UITJES, ANSJOVIS EN KROPSLA

EN MIERIKSWORTEL

EN CURRYMAYONAISE

CHEESE” EN HOLLANDAISE

TABOULEH EN KRUIDENYOGHURT

ROBERT, SINAASAPPEL EN ZUURDESEM

KNOFLOOK

TRUFFELCRÈME EN BRUINE BOTER

CHUTNEY VAN BIET

INKTVIS EN CHORIZO

SAMBAL

EN BAHARAT

BEURRE DE PARIS

EN KRUIDIGE TAHIN

PEPERSAUS

 vandaag heeft weten te 
bemachtigen. Altijd vers en
in het seizoen.

EN AZIJN

Dagprijs

  3.00
 16.00

p.st.

Daily price


