Welkom bij Passant restaurant & catering,
de ideale ontmoetingsplek op industrieterrein Moerdijk.
Vergaderruimtes op onze eerste verdieping (2 tot 80 personen)
Bezorging groeps-lunches en vers belegde broodjes
Catering en evenementen
Beheer van uw bedrijfskantine
Gezellige borrelen of dineren (vanaf 25 personen)
Bezorging van overwerkmaaltijden
Ons restaurant is dagelijks af te huren voor evenementen, diners of borrels.
Dit is al mogelijk vanaf 25 personen.
Informeer bij onze medewerkers of neem een kijkje op onze websites.
www.restaurantpassant.nl & www.passantcatering.nl

BORRELSNACKS
€ 2,95

Luxe notenmix
Moerdijks snackbord

WIJNEN
€ 17,95

(24 st)

Ambachtelijke bitterballen
Garnalen kroketten (2 st)

(8 st)

€ 6,95

Felines de jourdane (chardonnay)

€ 5,25

Viejo Marchanta wit (verdejo)

€ 4,50

Viejo Marchanta rood (granacha)

€ 4,50

€ 8,25
Wit per fles

met cocktailsaus

Mini frikadellen (8 st)

€ 6,95

met mayonaise

Kaasstengels

Per glas

Domaine treuillet Pouilly-Fume
(sauvignon blanc)

Corette (chardonnay)
(8 st)

€ 29,50

€ 6,95
Rood per fles

met chilisaus

Vlammetjes (8 st)

€ 39,50

€ 6,95

Cantina Gorgo Valpolicella Ripasso

€ 39,50

Corette (cabernet sauvignon)

€ 29,50

met chilisaus

Krokante garnalen (8 st)
met chilisaus

Betaling alleen per tafel of gezelschap.

€ 6,95

Bubbels per fles
Cremant de Loire

€ 35,00

= vegetarisch

KLASSIEKERS
Bouilliabaisse

€ 18,50

Royaal gevulde vissoep met stokbrood

Kipsaté

€ 18,50

Van gemarineerde kippendijen met pindasaus en

€ 17,50

tomatensoep en kaaskroket

Drie boterhammen met ham, kaas, spek,

€ 16,95

Supplement gerookte zalm

geserveerd met friet

Supplement serranoham en Parmezaanse kaas

€ 14,50

Kort gebakken biefstukreepjes met rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

€ 14,50

Twee stuks met brood of friet en cocktailsaus

Sweet spicy chicken

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, gamba’s

€ 11,50

en cocktailsaus

Caesarsalade
Gegrilde kippendijen, croutons, Caesardressing,

€ 11,50

Met brood of friet en grove mosterd

€ 10,50

Twee stuks met brood of friet en grove mosterd

Ambachtelijke kaaskroketten

€ 11,50

Met brood of friet en grove mosterd

Tomatensoep

€ 8,50

Van pomodoritomaten met verse kruiden en stokbrood

12 UURTJE & EI
Vis

€ 15,95

ansjovis, Parmezaanse kaas, bacon en een
zacht gekookt ei

€ 15,50

Salade caprese
Pomodoritomaten, buffelmozzarella, sla, pesto
en pijnboompitjes

OPEN SANDWICHES

€ 12,50

Gerookte zalm

Avocado, zoet zure rode uitjes, kappertjes

€ 16,50

en basilicum mayonaise

Drie boterhammen, gerookte zalm, gepocheerd ei,

Kip

garnalenkroket, groene salade en vissoep

Old Amsterdam, gegrilde kippendij, bacon,

Vlees

€ 20,95

Noordzeesalade

paprika, taugé, bosui, koriander en chilimayonaise

Bourgondische rundvleeskroketten

€ 6,95
€ 6,95

SALADES

Roergebakken kipreepjes op een baguette met

Moerdijkse gehaktbal

€ 10,95

Twee gepocheerde eieren, rucola en brood

Avocado, tomaat, rode ui en spicey mayo,

Garnalenkroketten

€ 10,95

Uitsmijter
Ei & avocado

truffelmayonaise, geserveerd met friet

Tagliata met desembrood

€ 11,25

Uitsmijter speciaal

Keuze uit: naturel, ham, kaas of spek

Iers rundvlees, sla, jalapeño, kaas, bacon en

Passant’s falafelburger

Drie boterhammen, avocado, zachtgekookt ei,

gebakken champignons en uien

keuze uit friet of stokbrood

Passant’s hamburger

€ 13,50

Vegetarisch

€ 13,50

€ 11,25

tomaat en mosterdmayonaise

€ 13,95

Drie boterhammen, uitsmijter ham/kaas, kroket,

Rundercarpaccio

groene salade en tomatensoep

Truffelmayo, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola

Betaling alleen per tafel of gezelschap.

= vegetarisch

