Plezant

A la carte

oepen
S
Tomaat

€7.50

Bisque

€7.50

Bouillon | cherrytomaat | basilicum
Strandkrabbetjes | zure room

Met extra mul let en mosselen + €4.75

P

lezant Hoofdgerechten
Sukade (steak)

€21.50

Maishoen

€19.50

Heek let

€19.50

Aubergine schnitzel

€19.50

Jus de veau | knolselderijpuree
Zoete aardappel | dragonjus
Kreeftenjus | puree

V
oorgerechten
Broodplank

€6.50

Bruschetta (2st)

€6.50

Steak tartaar

€9.00

Haring

€8.50

Burrata

€8.00

Focaccia | olie | pesto

Gepofte cherrytomaat | pesto
Parmezaan | eidooier | zoetzuur
Schorseneer | rode biet | mierikswortel
Watermeloen | toast | pesto

Met gedroogde ham
Halve portie mosselen

+ €2.50
€10.00

Groenten | sausjes | stokbrood

C omfort Hoofdgerechten

Polenta | punt paprika saus

B

ijgerechten
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
bereidingen op het bord.
Eventuele bijgerechten kunt u los bestellen:
Gemarineerde krieltjes
€2.50
Frietjes met mayonaise
€2.50
Seizoensgroenten
€2.50
Frisse salade
€2.50
Pofaardappel met zure room
€2.50

N

Plezante burger

€17.50

agerechten
Panna cotta

€8.00

Plezante vega burger

€17.50

Crème Brûlée

€7.50

Spareribs

€17.50

Mosselen

€19.50

Spek | ui | Cheddar | burgersaus | maiskolfje

Paddestoelen | Cheddar | burgersaus | maiskolfje
Kno ooksaus | chili | pofaardappel | maiskolfje

fi

fi

fi

fl

Groenten | sausjes | stokbrood

Witte chocolade | framboos | kletskop
Passievrucht | yoghurtijs

Kaasplank

4 kazen | toast | chutney | tuinboon

Kleintje zoet (1p)

Kleine zoetigheden voor bij de kof e

€10.75
€5.00

Plezant

Borrel

B

orrelha en

Tussen 18.00 en 22.00 ligt de focus van de keuken op het diner.
Is het erg druk? Dan kan het zijn dat we tijdelijk geen borrelhappen kunnen serveren.

W

P lanken voor 2 personen

arme snacks per stuk
Bitterballen
Vraag gerust naar onze vegetarische opties
Vegan bitterballen
Warme plank
€15.00 Kaastengels
Bitterballen | kaastengels | kroketjes | nacho’s
Bospaddestoel kroketjes
Borrelplank
€15.00
Olijven | nootjes | kaas- en vleessoorten

Met broodplank
Borrelplank deluxe

Broodplank | warme plank | borrelplank

Nachos

Salsa | zure room | gesmolten kaas

€20.00
€30.00
€8.50

L

€0.90
€1.00
€1.00
€1.00

o e borrelhapjes
Broodplank

€6.50

Bruschetta (2st)

€6.50

Gemarineerde olijven
Portie kaas of worst

€3.50
€4.50

Focaccia | olie | pesto

Gepofte cherrytomaat | pesto

Plezant

Menu

Graag verrassen wij jou met het menu van Chef Stijn, het verrassingsmenu in 3, 4 of 5 gangen.
3 | €33.50

4 | €37.50

5 | €41.50

Geef je je wensen door, dan proberen we het menu zo goed mogelijk aan te passen.
Uiteraard kunnen we bij alle gerechten wijnen adviseren aan de hand van onze open wijnen.

pp

ss

Hele glazen €5

Halve glazen €3

Plezant

Wijnen en bubbels

BIO La Traca | Bobal | Spanje

Licht kruidig | pittig | redelijk licht | bittertje

Passo del Sud | Appassimento o.a. Primitivo | Italie
Rijk | vol | zondoorstoofd | uweel

Wisselende open rode wijn
Vraag de bediening

A

lcoholvrije wijnen
fl

fl

fl

fi

Liever alcoholvrij? Vraag naar onze opties!

€4.75 | €24.50
€5.50 | €29.50
v.a. €4.25

Citrus | ver jnd | fris fruit

€5.00 | €25.00

€5.00

€5.75 | €27.50
Cava d’Arciac

Druivig | rijp | citrus

R ood

€13.50

Vraag de bediening

€5.00 | €24.50

esje0,375l

Wisselende open rosé wijn

Cava Flama d’Or

Fris-fruitig | licht-kruidig

€4.50 | €20.50

Bruisend | fris | soepel

ose
Radacini Rosado | Pinot Grigio Blush | Moldavie

Appel | citrus | toast

R

Cremant Dumont

Vraag de bediening

v.a. €4.25

€6.50

Wisselende open witte wijn

esje 0,2l

Fris | prikkelend | licht-kruidig

€4.50 | €23.50

Picolo Pierre Larousse

Is this it? | Gruner Veltliner | Hongarije

ubbels

Plezant’s verrassing

Bloemig | medium vol | fris | verrassend

€4.75 | €24.50

Plezant huisaperitief (ook 0,0%)

it
BIO La Traca | o.a. Viognier | Spanje

€5.00 | €25.00

W

B

Fruitig | soepel | lange afdronk

lezant's wijnaanbod
Bij Plezant wisselen de open wijnen heel regelmatig.
Vind je hieronder niet iets naar je wens, of ben je echt op zoek naar iets
speciaals? Spreek ons gerust aan of kom koekeloeren in ons winkeltje.

Rosé Cava

P

Plezant

Bier, Fris en warm

F
ieren van de tap
risdranken
B
Brand |
€2.85 | €3.85 | €5.50 Coca Cola
0,2 | 0,3 | 0,5
Af igem Wit | 0,3 | 0,5

€5.50 | €9.50

peciaalbieren op fles
S
Brand Weizen

De Koninck | Bolleke
Af igem | Blond | Dubbel \ Tripel
Brouwerij ’t IJ | IJwit
Solt uit Zoutkamp

€2.70
€2.70
€2.70
€2.80

| regular | zero

Fanta orange
Sprite
Finley

Bitter lemon | tonic | ginger ale

€4.50
€4.80
€4.80
€5.50

Fuze tea Sparkling
Rivella
Chaudfontaine blauw | rood

0,25l
0,50l

Bird Brewery

€6.00
€6.00

FHuisgemaakte
risdrank specials
icetea

Oedipus

€6.00

Pimento Spicy Gingerbeer
Thomas Henry Premiums

€3.00
€3.50
€4.80
€4.25

Gebrouwen door vrouwen

€6.00

Arizona icetea 0,5l

€5.00

Seerrat Blond | Soltcamp IPA

Fuut euw IPA | Dat is andere koekkoek Saison
Zwaanzinnig Wit | Nog eendje dan Funky Blond
Lowlander | IPA
€6.00
Thai Thai Tripel | Mannenliefde Saison
Gin Weizen | Bloesem Blond
Gember Goud | Tricky Tripel

A lcoholvrij

Heineken 0,0
Amstel Radler 0,0
Brand Weizen 0,0
Vandestreek Non-IPA 0,0

K

€3.00
€3.00
€4.00
€5.50

met plat water
met bruisend water

Original tonic | cherry blossom tonic

a en
S
Verse jus

Schulp sappen

Appelsap troebel | sinaasappelsap

T

fi

fi

fi

fl

fl

ee

ff

o ie
h
Espresso | Kof e
€2.65 Mr. Jones organic losse thee
Cappuccino | Kof e verkeerd | Doppio €3.00
Black rose | rooibos | groen | earl grey
Latte Machiatto
€3.75 Verse thee | munt | gember

pp

€2.80
€2.90
€2.50
€4.00

€3.90
€3.00

€3.00
€3.50

Plezant

Wijnen per fles

W it | Fris

Natur’Vin BIO | Sud-Ouest | Frankrijk

€26.50

Weinwurm’s | Weinviertel | Oostenrijk

€27.50

Gregoris | Veneto | Italië

€24.50

Wairau River | Marlborough | Nieuw-Zeeland

€38.50

Manz ‘Blanc de Noir’ | Rheinhessen | Duitsland

€35.00

Sauvignon Blanc 100%
Stuivend fris citrusfruit, groene appel en witte peper. Frisse zuren, droog en soepel met een lange,
kruidige afdronk.
Gruner Veltliner 100%
Aroma van groene appel en een beetje witte peper. Fris en mild kruidig van smaak met een lichte
prikkeling en droge afdronk.

Pinot Grigio 100%
Soepel en elegant, fruitig maar ook tonen van geroosterde noten, vol met een fruitige milde afdronk.
Sauvignon Blanc 100%
Intens aroma van passievrucht en groene kruiden. Fris, zuiver en mineralig.

Spatburgunder 100%
Fruitige geur van boomvruchten. Zachte smaak met notige tonen en een zachte afdronk met frisse zuren.

W it | vol

Haut Flassac | Languedoc | Frankrijk

€25.00

Milton Park | Barossa Valley | Australië

€29.50

Stone Barn | California | USA

€36.50

Chardonnay 50%, Colombard 50%
Romig, sappig en mondvullend. Veel fruit zoals peer en perzik en lichte kruidigheid. Geen houtrijping.
Chardonnay 100%
Fris en rond, tropisch fruit, milde zuren en lange afdronk. Geen houtrijping.

Chardonnay 96%, Viognier 4%
Rijk geurend naar vanille en tropisch fruit. Sappig, met aanwezige botertonen, vanille, eikenhout en toast.

Plezant

Wijnen per fles

R ood | soepel

Weinwurm’s | Weinviertel | Oostenrijk

€27.50

Leyda ‘Classic’ | Leyda Valley | Chili

€32.50

Haut Flassac | Languedoc | Frankrijk

€25.00

Torcanto | Castilla y Leon | Spanje

€19.50

Blauburgunder 15%, Zweigelt 85%
Intense geur van kersen en kruidige tonen. Sappig in de smaak met aanwezige kruidigheid en
opvallende frisse zuren.

Pinot Noir 100%
Overduidelijk jong rood fruit. Een stevige inzet met voldoende fruit, frisheid en milde tannines in de
afdronk.
Cabernet Sauvignon 50%, Syrah 50%
Vol en sappig, met donker fruit en zachte tannines. Iets romig en kruidig.

Tempranillo 100%
Vol rood van kleur. Rijp rood fruit en kers in de geur. Volle kruidige geur met typisch spaans pit. Niet te
zwaar en daardoor een jne borrelwijn.

R ood | krachtig

Lorca ‘Fantasia’ | Mendoza | Argentinië

€28.50

Les Taules De Flor en Flor BIO | Montsant | Spanje

€31.50

Milton Park | Barossa Valley | Australie

€29.50

Malbec 100%
Rijp donker fruit in de geur, met kruidigheid, en tonen van eikenhout. Pittig, met een zwoele afdronk.
Cabernet Sauvignon 40%, Garnacha (grenache) 40%, Syrah 20%
Dieprood met sappig rood fruit, kruidigheid en doordrinkbaarheid. Zachte tannines en romigheid.
Door ‘de or’, de bloemen in de biologische wijngaard, ook iets bloemigheid.

fi

fl

Shiraz 100%
Vol van smaak, met veel rood fruit, zwarte peper, en ook kruidigheid. Gerijpt op Amerikaans eiken.

Plezant

Voor de kinderen

V

H

oorgerechten
Tomaat

oofdgerechten

€3.75 Met puree of frietjes en rauwkost of groenten
Bouillon | Zure room | cherrytomaatjes
Vis van de dag
€8.50
Voorgerecht
€5.50 Gebakken let
Keuze van de grote mensen kaart, in het klein
Sukade
€8.50
Kids bruschetta (1st)
€3.25 Gebakken steak van rund
Gepofte tomaat
Vegetarisch
€7.50
Parelgort met diverse groenten

N

agerechten
Waterijsje
Kids brownie

€2.25
€3.50

Kinderijs Plezant

€5.00

Vruchtjes | vruchtensaus
Verrassing

P

lezante kinderdrankjes

Kids bruisend aperitief

€3.50

Schulp sappen

€3.00

Fristi | Chocomel | Melk
Ranja
Huisgemaakte icetea

€2.00
€1.50

Appelsap troebel | sinaasappelsap

met plat water
met bruisend water

€3.00
€3.50

Overige frisdranken

v.a. €2.50

fi

fl

Babyccino

€1.50

S

nacks
Met frietjes, mayonaise, rauwkost en appelmoes

Frikandel
Kroket
Vegetarische bitterballen (3st)
Kaastengels (3st)

C omfortgerechten

€7.50
€7.50
€7.50
€7.50

Plezante kidsburger

€9.50

Plezante kids vega burger

€9.50

Kids Spareribs

€9.50

Cheddar | Maiskolfje
Cheddar | Maiskolfje

Kno ooksaus | chili | Maiskolfje

U

itbreidingen
Seizoensgroenten
Maiskolfje
Frietjes met mayonaise en appelmoes

€1.50
€1.50
€1.50

