Afhaalmenu
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Kipsaté met pindasaus van
Ome Hans, atjar en cassave
McPetto Pubstyle, rode
uiencompote, cheddar,
krokante Serranoham,
truffelmayo
Spareribs zacht gegaard
met krokante uitjes, knoflook/
yoghurt mayonaise
Truffelrisotto met zacht
gegaard eitje, spinazie en
aceto vinaigrette
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*Tomatensoep zelf opwarmen
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Steak tartaar met
10.50
13.50
Amsterdams zuur, pesto,
eigeel en kruidensla
Carpaccio ‘In Petto’
10.50 *Alle hoofgerechten zijn inclusief frietjes,
huisgemaakte salade en mayonaise
met truffelmayonaise,
cashewcrunch en
Stompetoren Grand Cru
Tapas Dessert Verrassing
7.75
Huisgerookte zalm
9.50
van diverse kleine zoetigheden
met Hollandse asperges,
(geen ijs)
basilicumcrème, kruiden,
Kazen van ‘Fromagerie
8.75
zuurdesem
Guillaume’ met
Onze vertrouwde
5.50
karnemelkbrood, noten en
tomatensoep met
compote
huisgemaakte gehaktballetjes,
pesto en room*
R KIDZ

Voor

Plateau ‘In Petto’ met
tafelzuur, Serranoham, brood
en smeersels
Zakje brood met smeersels
aioli en chilimayonaise
18 Maanden gerijpte
Serranoham (75 gram)

Borrel

Bestel vóór 17:00 uur via 0418 664 221 of bistroinpetto.nl en
kom je bestelling afhalen boven op de Waaldijk.
Betaling gaat via Tikkie of iDeal

Het bouRgondische leven hoeft niet stil te staan!

Genieten #02

Genieten #03

Pubquiz zonder Pub
Olav van de Pubquizclub heeft virtueel een quiz gemaakt
zoals jullie dat van hem gewend zijn. En is dan bijna ook niet
van echt te onderscheiden. Meedoen kost € 5,00 per persoon.
Deze prijs zit verwerkt in één van de drie pakketten (à 2
personen) die bij deelname gekozen dienen te worden.

Bestel op bistroinpetto.nl

Genieten #04

Comedy Night
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In Petto en Raymon Hofkens van Stand-up Comedy
organiseren VRIJDAGAVOND 8 MEI om 20.00 uur een
Comedy Night, maar dan voor thuis: BINNENPRET!
Dit is een streaming comedyshow met 2x 45 minuten de
grappigste comedytalenten van Nederland en België. Via
het beeldscherm treden er in totaal 6 talenten op. Het
publiek zal ook te zien en horen zijn door de comedian.
Interactie met het publiek is dus mogelijk. De shows
worden live uitgezonden via Zoom.

Bestel op bistroinpetto.nl
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Genieten #01

Zoals u van ons gewend bent is onze kaart
verdeeld in klassiekers en seizoensgerechten.
Deze laatste gaan wij vanaf nu in een

‘Dijk van een menu’ bij u thuis bezorgen.
Het idee is dat we de gerecht zo
voorbereiden dat iedere bourgondiër
spontaan zin krijgt om kok te worden.
Iedere week hebben we een ander menu
en een instructie waarin onze chef
tips & trics geeft om de gerechten te maken.

Bestel op bistroinpetto.nl

