RESTAURANT BIJ METTE
VOORGERECHTEN

17,50
Terrine Eendenlever; vijgen, balsamico, brioche 19,50
Schotse Zalm ; roze peper, limoen, notensla

TUSSENGERECHTEN

15,50
Kalfshersenen; krokant gebakken, kappertjes, winterpeen 17,50
Wijngaardslakken; rode wijn, knoflook, peterselie

VEGETARISCHE GERECHTEN

15,50
Velouté van bospaddenstoelen met selderij 10,50
Lasagne van pompoen met stokzwammetjes en olijfolie 20,50
Salade van bospeen met sinaasappel en spaanse peper

VISGERECHTEN

25,50
Paling in ’t Groen; groene kruiden, vermout, citroen 27,50
Vis van de dag dagprijs

Gegrilde ”Smallert” Forel; rode biet, amandel, peterselie

VLEESGERECHTEN
Specialiteit van ’t Huis; boerderijkip, aardpeer, roodlof , gevogelte jus

24,50

27,50
Brochette de Boeuf; picanha, groene peper, kastanje champignon 25,50
Konijnenbout; eendenlever, pruimendant, appel, cognac

MENU`S
LUNCHMENU dagelijks wisselend tweegangenmenu

37,50

BIB GOURMANDMENU 42,50
Voorgerecht keuze uit Schotse Zalm of Salade Bospeen
Hoofdgerecht keuze uit Forel of Polderhoen
Nagerecht keuze uit Regionale Kazen of Verrassingsdessert
METTEMENU

52,50
Spectaculair zesgangenmenu 75,50

Dagelijks wisselend viergangenmenu

KEUKENMENU

Gelieve menu’s per tafel te bestellen
Linschoten
MICHELIN BIB GOURMAND

RESTAURANT BIJ METTE
Geachte Gast,
Rond 1900 wist men dit pand in Linschoten al te vinden voor geurrijke specerijen en tabak.
Metje Brouwer bestierde hier de winkel.
Het pand is ouder, er zijn berichten die spreken over een woonhuis en winkel uit 1870.
In 2003 ben ik hier een restaurant begonnen vernoemd naar Metje: Bij Mette.
Mijn team en ik verleiden u hier met het Mettemenu, à la carte en seizoensgebonden gerechten.
Van harte welkom en geniet!

Carel Alberts

Op grond van de nieuwe EU wetgeving zijn wij u verplicht om u te informeren dat in
al onze etenswaren en dranken allergenen (melk,noten,eieren,gluten enz.) kunnen voorkomen.
Wij mogen u erop attenderen dat in alle jaren van ons bestaan er niemand door het nuttigen
van onze etenswaren en dranken schade is toegedaan.
Zijn er onder u gasten die een allergie hebben, kunt u zich net als afgelopen jaren wenden tot ons
team die u graag adviseert wat de mogelijkheden zijn betreffende uw keuze van onze menukaart.

~

It is possible that our dishes and beverages contain allergen.
Es ist möglich, dass unsere gerichte und getränke allergen enthalten.
Es posible que nuestros platos y bebidas contienen alérgenos.
Il est possible que les plats et boissons contiennent des allergènes.

