Dagelijks open
11.00 - 00.00

Bites & Cocktails
15.00 - 17.00

Keuken open
12.00 - 15.00
17.00 - 23.00

 Vegetarisch gerecht of vegetarisch te bestellen.

FOOD
Bites & Sides

Vis

David Hervé Marennes oester No. 3, per stuk € 6

Terrine van octopus met ‘Nduja, radicchio en
crouton van ansjovis € 14

Friet van de Frietboutique met truffelmayonaise
en Parmezaanse kaas  € 7

Gebakken tonijn met antiboise en zwarte olijf € 22

Joselito Pata Negra (charcuterie) 50/100 gram € 20 / € 30
Joselito Lomo (charcuterie) 50/100 gram € 20 / € 30

Scheermessen van de plancha plaat met citroen, knoflook en
peterselie € 16

‘Grey Carbon’ pizza piccola met mozzarella, paddenstoel,
truffel en rucola € 16

Groente 
Burrata met salade van doperwt, haricot vert en bonenkruid € 13

Ortiz Sardines met crème van Escabeche,
gefrituurde kappertjes en focaccia € 12

Orecchiette cime di rapa met ricotta van de barbecue € 17

Focaccia € 5

Rode biet van de barbecue met zwarte olijf, mierikswortel,
crème fraîche en radicchio treviso € 13

Vlees

Gazpacho met salade van voorjaarsgroenten € 11

Kalfstartaar met kapperblad en gebrande artisjok € 13
supplement gegrilde tonijn € 7

Zoet & Hartig

Hollands lamsvlees met couscous, ras el hanout,
baba ganoush, krokante kikkererwten en lamsjus € 21

Amandelcake met rabarber, witte chocolade,
mousse van verveine en gepekelde citroen crumble € 8

Black Angus burger met tomaten salsa, kropsla, bacon, cheddar
kaas, geserveerd op een brioche bol met friet € 22

Baskische cheesecake € 7

Oriole Express Malta
Driegangen Menu du Chef € 39
Ook dit jaar zal de Oriole Express weer op reis gaan en elke maand
een ander land bezoeken. Reis mee en ontdek de lekkerste
streekgerechten! Spaar met uw Oriole Express paspoort voor
verrassingen van onze chef. Heeft u nog geen paspoort? Vraag
onze medewerkers!
Reis deze maand mee naar Malta. Het eiland dat bekend staat om
de gevarieerde mix van mediterrane keukens.
Maak uw Oriole Express ervaring compleet met een bijpassend
wijnarrangement.
Wijn arrangement 2 glazen € 15
Wijn arrangement 3 glazen € 21

Heeft u een allergie, eet- of dieetwens? Overleg dit gerust met één van onze medewerkers.

Bebbux € 13
Escargot met knoflook, geseveerd met brood
of

Ravjul € 13
Ravioli gevuld met ricotta, raapsteel en knoflook
Stuffat € 22
Ibérico varken geserveerd met tomaat, aardappel en venkel
of

Linquine € 22
Pasta geserveerd met kabeljauw, mosselen en tuinbonen
Imqaret € 8
Bladerdeeg gevuld met dadel en sinaasappelsorbet
of

Cannoli € 8
Maltese cannoli met zoete ricotta, gedroogd fruit en noten

Some birds are
not meant to be caged
#feelfree

Cocktails
Bellini Roulette
Summer Cobbler
Glenﬁddich Apple
Oriole Flower
The Grand Passion
St Germain Spritz
The Bridge
Medi-Mary

€ 16

COCKTAILS

Keuze uit perzik, lychee of framboos puree met wodka, afgetopt met bubbels
Tropische tiki cobbler bereid met Maraschino, Mandarine Napoleon en rum
Verfrissende smaak van appel met een zachte afdronk van Glenﬁddich 12
Fris zoete smaken van gin, citroen en een vleugje vlierbloesem
De zoetzure zomer cocktail, bereid met wodka, passievrucht en citroen
De perfecte cocktail tijdens een zonnige zomerdag, gemaakt van Saint Germain, afgetopt met een frisse bubbel
Cocktail van gin met een twist van Mediterraanse rosemarijn
Bloody Mary in Mediterraanse stijl

WINES
Bubbels

Rood
* fles

Sumarocca Cava Molí Coloma Brut € 7,50 / € 37*
Lekkere bubbel; een typische Cava. Mild van smaak met zachte zuren.
Collet Champagne, Brut Art Déco € 17,50 / € 99*
Krachtige en frisse Champagne met een zeer verﬁjnde en lange afdronk.

Wit

* fles

Beauté du Sud € 7,50 / € 37*
Frankrijk, Languedoc, Chardonnay
Volle Chardonnay, rijpe appels, vanille en nootachtige aroma’s.

Bieren & Ciders
* fles

AIX € 9,50 / € 47*
Frankrijk, Provence, Cinsault, Grenache, Syrah
Harmonieus en gestructureerde rosé met een heerlijk lange afdronk.

@oriolebistro

Il Castelvecchio € 9,50 / € 47*
Italië, Toscana, Chianti, Sangiovese
Intense smaak met tonen van rood fruit en zwarte bes. Zwoel, kruidig
en zachte tannine.

Frisdranken / Fruitsappen € 5
Mocktail € 10

Domaine de Riaux, Pouilly-Fumé € 11 / € 55*
Frankrijk, Loire, Sauvignon Blanc
Klassieke wijn met elegante zuren en een evenwichtige, sappige
afdronk.

Volg ons op @oriolebistro & tag ons in uw mooiste foto’s
Wilt u voor ons op Tripadvisor schrijven?

Gerard Bertrand Réserve Spéciale € 8,50 / € 42*
Frankrijk, Languedoc, Cabernet Sauvignon
Rijke wijn met zwarte bessen en pruimen. Zachte elegante afdronk.

DRINKS

Betuws Wijndomein Linge € 9,50 / € 47*
Nederland, Betuwe, Johanitter
Wijn uit Nederland! Rijke en intens frisse wijn.

Rosé

Domaine de Grangeneuve Tradition € 7,50 / € 37*
Frankrijk, Rhône, Grenache & Syrah
Aroma’s van rood fruit met kruidige tonen, elegant en soepel.

Bodegas Muga, Crianza € 11 / € 55*
Spanje, Rioja Alta, Tempranillo
Ontwikkelde smaak van gestoofd fruit, lichte houttonen en zachte
tannine

Bottega Vinai € 8,50 / € 42*
Italië, Trentino, Pinot Grigio
Licht kruidig, soepel en fruitig met een lange afdronk.

* fles

Maeloc Sidra Seca, Spanje € 7
Thistly Cross Whisky Cask, Schotland € 8
Heineken van de tap 5% - (30/45 cl) € 5 / € 8
IJwit 6,5% - Brouwerij t’ IJ € 7
Natte Dubbel 6,5% – Brouwerij t’IJ € 7
Mannenliefde Saison 6% - Oedipus € 7
Tricky Tripel 7,8% - Gebrouwen door Vrouwen € 7
Mooie Nel I.P.A. 6,5% - Jopen € 7
Kriek Lambic 4,5% - Mort Subite € 7
Hefeweizen 5,5% Paulaner € 7
Peroni Lemon Radler 2,0% € 5
Heineken 0.0 - Heineken € 5
Hefeweizen 0,5% - Paulaner € 5

