Lunchkaart tot 16:00 uur !
Mand met brood en smeersels
Tomaten paprikasoep
Heldere bouillon met prei en omelet
Vissoep (gebonden)

€
€
€
€

4,25
5,90
6,20
8,95

Tosti’s
Tosti ham, kaas & curry
Tosti zalm & kruidenkaas
Italiaanse tosti kaas, tomaat, mozzarella, salami en pesto
Tosti met ham, kaas , gebakken eitje,
maïsfriet en zoet pikante saus

€ 5,60
€ 8,95
€ 8,95
€ 9,95

Lunch planken , geserveerd met brood en diversen
*Vlees : carpaccio & gerookte kip & bitterballen
€ 10,95
*Vis: gerookte zalm & tonijnsalade & garnalenkroket € 10,95
*Vega: hummus& geitenkaas met honing& bietenballen € 9,95
*Kroketten: rundvlees- & kaas- & en garnalenkroket € 9,95
*Kaas: gebakken brie& oude kaas& geitenkaas
€ 10,95
*Ei: uitsmijtertje ham-kaas& gekookt ei & eiersalade
met kruiden
€ 9,95
*Garnalen: scampi’s in knoflookolie & Hollandse garnalen
& garnalenkroket
€ 13,95
*Kip: kip sateetje & gerookte kip & krokante kip
€ 11,95

Klassiekers:
Uitsmijter ham en kaas
€ 8,95
Uitsmijter carpaccio
€ 13,50
Twee bourgondische rundvlees kroketten met brood
€ 7,95
Lunch topper : uitsmijtertje ham & kaas, broodje kroket € 10,50
en een tomaten-paprikasoepje

Salades

Geitenkaas (warm) met aardbeien, perzik,
walnoten, komkommer en balsamico dressing
Krokante kip met avocado, komkommer, crispy mais
en een pinda dressing
Runder carpaccio met pestomayonaise, parmezaanse
kaas, zontomaat, olijf & pijnboompitjes
Haven salade van gerookte zalm, Hollandse garnalen
tonijn salade en gefrituurde scampi
Duo van cocktail Hollandse garnalen met cocktailsaus
en toast met gerookte paling
Evt. een mand broodjes met smeersels bij te bestellen

€ 11,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 13,50
€ 15,75
€

4,25

Plates
Kip saté met friet en salade
Fish en chips met remoulade saus en salade
Kogelbiefstuk met champignonsaus friet en salade

€ 14,95
€ 16,95
€ 17,95

Wandeling van voorgerechten op schaal geserveerd,
vanaf 2 personen. Bestaande uit:
Soepje naar wens met broodje
***
Runder carpaccio pestomayonaise en Parmezaanse kaas
Sandwich gerookte kip met salade, komkommer en pestomayonaise
Kaaskroketje op een salade
Kabeljauw met kruiden en een hollandaise sausje
Broodje tonijnsalade
Italiaanse ham met meloen
Friet jes
€ 17,95 p.p.
Uit te breiden met een heerlijk dessertbordje voor € 5,50 p.p.

Voor bij de borrel
Broodmandje met smeersels
Portie bitterballen (10 stuks )
,,
,,
(20 stuks )
Portie minisnacks
(10 stuks )
,,
,,
(20 stuks )
Portie gefrituurde garnaaltjes (10 stuks)
Portie maisfrietjes met chilimayonaise
Schep frieten met mayonaise

€ 4,25
€ 6,00
€ 11,00
€ 6,75
€ 12,50
€ 6,95
€ 4,00
€ 3,25

Tappas bordje 2 personen:
4xbutterfly garnaaltjes, 4x bitterballen,
4x frikandellen, gerookte zalm,
tonijnsalade, meloenpunt met ham, olijven, broodjes
mosterddille saus en Chili mayonaise

€ 14,25

Voor bij de koffie
Appeltaart met slagroom
Gebak van de dag
Zin in een dessert of speciale koffie ?
Vraag naar onze dessertkaart!

€ 3,50
Wisselend

Tip:* Wij verkopen ook Lunch of Dinerbonnen !!
Verzorging Filmarrangement in samenwerking met bioscoop Hollywoud
Happen en Trappen fietsarrangement( Genieten aan de rand van de Biesbosch) 49 Km
Wij verzorgen ook High Tea a la Stroming, te reserveren tot 15:00 uur
Graag 1 nota per groep/tafel , dank voor uw begrip!!

Heeft u een allergie?, …Meld het ons!
Fijne dag, smakelijk eten en graag tot ziens!
Wifi : stroming2005

