dinerkaart
Appetizers

Hoofdgerechten

Oesters per stuk 		
		 Citroen/frambozenvinaigrette

4

Maak je hoofdgerecht compleet door middel van de side
dishes

Pimientos de Padrón 		
		 Spaanse pepers/zeezout

5

Vis van de dag		
		 Bijpassende saus

18

Charcuterie 		
		 Vleeswaren naar keuze van de chef

9

Biefstuk 		
		 Jus de veau

19

Boquerones 		
		 Gemarineerde ansjovis/knoflook/peterselie

9

Boneless Iberico ribs 		
Chilivinaigrette

19

4

Spinazie Ricotta ravioli 		
Seizoens asperges/(gerookte zalm +€3)

22

Gemarineerde olijven 		

Surf & turf 		
		 Buikspek/black tiger gamba’s

Voorgerechten
Steak tartare 		
		 Runder tartare/kwartelei/parmezaan schotsen/
		 brioche

16

Dagspecials
		 Op onze krijtborden vindt u de dagspecials

Coquilles 		
		 Bloemkoolrasp/pernodsaus

18

Side dishes

Bruschetta 		
		 Tomaat/parmezaan/balsamico

9

Buikspek teriyaki 		
		 Teriyaki mirin saus/koolsalade

12

Burrata 		
		 Cherry tomaat/basilicumolie

12

Welkom bij Gastrobar 1677
Een fantastische lunch, een uitgebreid diner of fancy
cocktail. Het beste van alle werelden vind je bij ons op
de prachtige markt in Sittard.
Al onze producten worden dagelijks vers en met liefde
voor u bereidt. Om u de beste kwaliteit te blijven
garanderen, hebben wij gekozen voor een kleine
basiskaart. Daarnaast vindt u op de krijtborden onze
dagspecials. Zo dat jij je elk bezoek weer kunt laten
verrassen door onze chefs!
Neem de tijd om samen te genieten.

22

Boerenfrites 		

3,5

Pasta aglio e olio 		

4

Gemengde salade 		

3,5

Gegrilde groenten 		

4

Parelcouscous 		

4

Desserts
Dame blanche 		

7

Mini grand dessert 		

9

Crème Brûlée 		

7

Kaas dessert 		
		 Cracker van pompoenpitten/tomaten-chutney
Espresso Martini 		
Espresso/vodka/Café Marrakesh

10
9,5

lunchkaart
Broodjes
Een snee knettervers brood belegd met; Maak een keuze uit wit of bruinbrood
Serranoham
		 Spaanse gerookte ham/tapenade van zongedroogdetomaat/balsamico
Oude kaas
		 Oudekaas/honing-mosterd saus
Tonijnsalade
		 Huisgemaakte tonijnsalade/honing-mosterd saus
Garnalenkroketten

		

2 stuks geserveerd met ravigotte

9
8,5
9

14,5

Kip van de BBQ
		 Dun gesneden kipfilet v/d BBQ/Kerriecrème

9

Carpaccio
		 Runder carpaccio/truffelcrème/parmezaan/zongedroogde tomaat

9

Maaltijdsalade
Geserveerd met brood en aioli
Vega

16

Kip van de BBQ

15

		 Buffel Mozzarella/avocado/balsamico
		 Dun gesneden kipfilet v/d BBQ/Kerriecrème

Soep
Soep van de dag
		 Geserveerd met brood en aioli

8,5

