
SpecialsVoorgerechten

Soepen
Tomatensoep
Mosterdsoep
Soep van de week

Koude voorgerechten
Runder carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met pesto, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten.
Kaas salade
Salade met brie, geitenkaas, notenmix en olijf.
Tonijn
Tonijn tartaar met ui, kappertjes, augurk en ei.

Warme voorgerechten
Geitenkaas
Warme geitenkaas op toast uit de oven.
Uienringen
Gefrituurde uienringen met knoflooksaus.
Gamba's
In knoflookolie gebakken garnalen.
Spaanse eieren
In oven gegaarde eieren met chorizo,
tomaat en ui.

Allergenen
Heeft u een allergie of intolerantie geef het aan 
ons door en we koken allergeen vrij voor u.
 

Dagschotel
Elke dag serveren wij een 
dagschotel met de keuze uit vlees, vis of 
vegetarisch.

"DAX"menu
3 gangen menu bestaande uit

Soep naar keuze
Dagschotel

Dessert

Drie gangen menu à la carte
Stel uw eigen drie gangen menu samen
door een keuze te maken uit een 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.

Studentenkorting             10%
Op vertoon van een geldige 
studentenkaart krijgt u 10% korting over de
gehele rekening. 

€4

€9

€9

€10

€17.50

€27.50

 
 
 

Dax Gastrobar is iedere dag geopend vanaf 16:30
Reserveren kan online via onze website of telefonisch: 06-38254603

 



 
 

Hoofdgerechten

Vlees gerechten

Steak van de week
Wisselend steak gerecht.
Liwwadder Varkenshaas
Gebakken varkenshaas met een saus van
beerenburg,zilver ui, spek en champignon.
Lamszadel
Gegrilde lamszadel met rode port saus.
Spare Ribs
Gemarineerde spare ribs met knoflooksaus.

Vis gerechten

Zeebaars
Gegrilde zeebaars filet met knoflookboter.
Gamba's
Pasta met tomaat, bosui, piri piri en gamba's.
Zalm
Zalmfilet uit de oven met tomatensalsa en
Parmazaanse kaas.
Snoekbaars
Gebakken snoekbaars filet met spek en
oesterzwammen.

Vegetarische gerechten 

Quiche
Groenten quiche met geitenkaas.
Pasta Pesto
Tagliatelle met champignon, oesterzwam,
bosui, room, pesto en Parmezaanse kaas.
Groenten curry
Curry schotel met rijst.

€17,50

€18,50

€14,-

Vis, vlees en vegetarische gerechten
worden geserveerd met friet,

gebakken aardappelen, salade en
mayonaise.

Nagerechten

Desserts

Coupe "43"
Vanille ijs met licor 43 en slagroom.
Cafe Glace
Vanille ijs met Kahlua, koffie en slagroom.
Sorbetijs
gjklsddklgjsd
Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.
Lava Cake
Chocolade cake gevuld met warme
chocoladesaus.

DAX'Specials

De DAX special
IJskoffie met espresso, vanilleroom ijs en
licor 43.
Affogato
Vanille ijs met espresso en likeur naar keuze.
Speciale koffies
Irish, Dokkumer, American, Jamaican,
French, Spanish, Italian, Mexican of Creme.

€5,-

€6,50

Koffies zie drankenkaart voor overzicht.

Whisky & Cognac

Naast de desserts is het ook mogelijk om
binnen het drie gangen menu als nagerecht
een likeur of distillaat te nemen.

Glenmoray Speyside 12y single malt
Glenlivet Highland 12y single malt
Talisker Ilse of Skye 12y single malt
Chateau Montifaud vsop Cognac
Calvados 

€6,-

@DEGASTROBAR@DAXGASTROBAR

Volg onze socials voor dagelijkse dagplate update.


