Lunchkaart tot 16:00 uur !
Mand met brood en smeersels
Tomatensoep
Mosterd soep
Vissoep (gebonden)

€
€
€
€

Mega tosti ham, kaas & curry
Mega 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
€ 7,95

Open belegd Meergranen vloerbrood of Wit vloerbrood
met gemengde sla en …..

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

€ 8,95

Oude kaas, tomaat en piccalilly…
Gerookte kipfilet, bacon, komkommer, tomaat..
Gebakken Brie, honing en walnoten…
Gebakken geitenkaas, basamico, spek, pijnboompit…
Tonijnsalade, rode ui, kappertjes, paprika en basilicum…
Runder carpaccio, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas…
Gerookte zalm, appel, brie en honing…
Hete kipfiletreepjes…
Twee kroketten met mosterd

€ 7,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 9,95
€ 11,95
€ 10,25
€ 9,95
€ 7,95

Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter carpaccio

€ 8,95
€ 13,50

Lunchplateau vegetarisch:
salade met kaaskroketje, tosti mozzarella, tomaat en
basilicum en een mosterdsoepje

€ 9,95

Lunchplateau vlees:
kleine uitsmijter ham kaas, broodje kroket
en een tomatensoepje

€ 9,95

Lunchplateau vis:
kleine havensalade met gerookte zalm en forel,
scampi, broodje met garnalenkroketje en
een vissoepje
10,95

€

Plates
Kip saté met friet en salade
Fisch en chips, met remoulade saus en salade
Kogelbiefstuk met gebakken champignons, ui, jus,
friet en salade

€ 14,95
€ 16,95
€ 17,95

Wandeling van voorgerechten op schaal geserveerd,
vanaf 2 personen. Bestaande uit:
Soepje naar wens met stukje stokbrood
***
Runder carpaccio truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Kipspiesje met een ketjapsaus
Saucijzenbroodje van champignonragout
Kabeljauw met spek en een honing mosterd sausje
Gefrituurde scampi in pankojasje met dillesaus
Risotto met Parmezaanse kaas
Friet jes
€ 17,95 p.p.
Uit te breiden met een heerlijk dessertbordje voor 5,50 p.p.
Heeft u grote trek?, …vraag gerust naar onze dinerkaart!!!

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, oude kaas, gerookte zalm,
tonijnsalade, olijven, stokbroodjes
mosterddille saus en Chili mayonaise

€ 14,25

Voor bij de koffie
Appeltaart met slagroom
Gebak van de dag

€ 3,50
Wisselend

Zin in een dessert of speciale koffie ?
Vraag naar onze dessertkaart!
Tip:* Wij verkopen ook Lunch of Dinerbonnen !!
*Iets te vieren in de middag ?
-Kraamfeestjes -Verjaardagsfeestjes -Vergaderingen -Familie dag
-Wij verzorgen ook High Tea a la Stroming, te reserveren tot 15:00 uur
Heeft u een allergie?, …Meld het ons!
Fijne dag, smakelijk eten en graag tot ziens!
Wifi : stroming2005

