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Een heel leuk klein zaakje waar men zich prima op zijn/haar gemak voelt, een huiskamer sfeer met goed
eten en aardige bediening! Voor herhaling vatbaar en doorgegeven aan vrienden! 8-3-10 16:14:23.000
door Linda Struik
We waren met 4 dames bij BastiJan gaan eten. We hadden van tevoren aangegeven dat wij geen
varkensvlees lusten. Voor alle zekerheid nog een mailtje verstuurd ter herinnering en we werden heel
vriendelijk teruggebeld dat het geen enkel probleem was. We werden warm onthaald met als
verrasssing dat ons een 5 gangen menu stond te wachten i.p.v. 3 gangen. Het voorgerecht werd speciaal
voor ons bereid met rivierkreeftjes i.p.v. spekjes. Ook was de kok erg royaal met de kreeftjes. De
gerechten werden met zorg bereid en we hebben echt heerlijk gegeten. De bediening was erg
vriendelijk. Na de 3e gang wilde we toch even een pauze inlassen en dat was ook geen enkel probleem.
We mochten zelf aangeven als wij zover waren. Zelf bij het nagerecht mochten we een keus maken voor
het ijs. Al met al, TOP!!! Een aanrader. We komen zeker nog een keer terug! Heel erg bedankt! 8-3-10
13:59:31.000 door Morice Soekra
Ondanks de enorme drukte, een erg goede snelle bediening. Eten was lekker en goede porties. Een
aanrader! 8-3-10 12:18:11.000 door Mir x
Mijn vriendin en ik hebben heerlijk gegeten! De gerechten waren zeer goed op smaak gebracht en het
was uit de kunst. De meiden in de bediening zijn hartstikke spontaan en zeer klantgericht. Dit restaurant
komt in mijn favorieten terecht. 7-3-10 11:21:53.000 door Ingrid Linsen
Uitstekend gegeten. Royale porties en vriendelijke bediening. Een echte aanrader zijn hun olijven, die je
ook per pot voor 5 euro kunt kopen, als ook potten met heerlijke verse thee(bladeren). 6-3-10
8:03:13.000 geplaatst door Catharina Honig
We werden hartelijk ontvangen en konden zelf een tafeltje uitkiezen. Het menu bestond uit een amuse
van zalm, salade van parmaham, bouillon met kool, paddenstoelen en kwartel,daarna tongschar met
gamba's, en het toetjes was bananenijs met warme chocola. wij vonden dit een erg goed menu voor de
25 euro. het was erg smakelijk, de bouillon had iets minder zout gemogen en het hoofdgerecht juist iets
meer smaak, maar dat is persoonlijk. vooral de bediening sprong eruit. erg vriendelijk, er werd precies
op tijd opnieuw ingeschonken, als we een vraag hadden werd deze heel leuk beantwoord, kortom, voor
herhaling vatbaar! 5-3-10 12:04:17.000 geplaatst door simone eckhard
Gastvrij onthaal, zeer vriendelijke en kundige bediening, ze lichtte alle gerechten toe en deed
ontzettend haar best om het de gast naar de zin te maken. De gerechten zagen er werkelijk prachtig en
zeer smaakvol uit. De ambiance was heel knus en art deco ingericht Een AANRADER 4-3-10 18:41:25.000
geplaatst door Jolanda Janssen

Ontzettend lekker eten, erg vriendelijke en goede service, de sfeer in het restaurant was ook helemaal
top! Met al je wensen wordt zonder enige moeite rekening gehouden. Zeker een aanrader! 3-3-10
10:28:43.000 geplaatst door Judith Booij
In de restaurantweek een gul diner met lekkere amuses vooraf, tussendoor en tijdens, ook voor de
leden van onze groep die iets anders namen dan het menu. De bediening was voortreffelijk. Het
Jugendstil decor werd door sommigen meer gewaardeerd dan door anderen, maar de sfeer was gezellig
en ontspannen. 2-9-09 21:10:26.000 geplaatst door Michael Nieweg
Verrassend leuk. Klein en hoewel de bediening door een enkel iemand werd gedaan was deze steeds
vriendelijk en goed getimed. Niet te snel en niet te langzaam. Het eten was goed met af en toe
verrassende combinaties. Het aanbevolen wijnarrangement was goed gekozen. Kortom een leuke avond
gehad en komen zeker nog eens terug. 31-8-09 21:21:09.000 geplaatst door peter heida

