Lunchkaart tot 16:00 uur !
Mand met brood en smeersels
Tomaten paprikasoep
Uiensoep met kaas en croutons
Vissoep (gebonden)

€
€
€
€

4,50
6,50
6,50
8,95

Tosti’s
Tosti ham, kaas & curry

€ 5,75

Tosti met geitenkaas, honing en noten
Tosti van Italiaanse ham en brie
Tosti met ham, kaas, gebakken eitje en maïsfriet
met zoet pikante saus

€ 7,25
€ 8,25
€ 9,95

Lunch plateau’s, geserveerd met brood en diversen
Vlees
carpaccio & caesarsalade & bitterballen
Vis
gerookte zalm & tonijnsalade & garnalenkroket
Vega salade v. peer met blauwschimmelkaas
& geitenkaasrolletje & oesterzwamkroket

€ 11,50
€ 11,95
€ 11,50

Open belegd vloerbrood, Wit of Meergranen,
met gemengde sla en …..
Gebakken Brie, rucola, honing en walnoten…
Tonijnsalade, rode ui, kappertjes, paprika
en basilicum…
Runder carpaccio, truffelmayonaise en
Parmezaanse kaas…

€ 9,25
€ 9,95
€ 13,95

Klassiekers:
Uitsmijter ham en kaas

€ 9,95

Uitsmijter carpaccio

€ 14,50

Twee bourgondische rundvlees kroketten
met brood
Lunch topper: uitsmijtertje ham & kaas,
broodje kroket en een tomaten paprikasoepje

€ 7,95
€ 11,00

Salades
Geitenkaas (warm) met gekleurde biet, quinoa en een
sesamdressing
€ 12,25
Rundercarpaccio met sla, truffelmayonaise, Parmezaanse
kaas, zontomaat, olijf & pijnboompitjes
€ 13,50
Caesarsalade, salade met gebakken kipreepjes,
knoflooksaus, rode ui, Parmezaanse kaas en croutons € 13,20
Gerookte zalm met venkel salade, groene asperges en
kwarteleitjes
€ 14,25
De salades worden met een broodje geserveerd
Evt. een mand broodjes met smeersels bij te bestellen

€ 4,50

Plates
Kip satè met friet en salade
Fish en chips met remoulade saus en salade
Diamandhaas met champignonsaus friet en salade

€ 15,95
€ 17,95
€ 18,25

Wandeling van voorgerechten
op schaal geserveerd,
vanaf 2 personen, bestaande uit:
Soepje naar wens met broodje
***
Runder carpaccio truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Oesterzwamkroket
Gefrituurde tongreepjes
Kipspiesje teriyaki saus
Broodje tonijnsalade
Geitenkaas salade
Frietjes
€ 18,75 p.p.
Uit te breiden met een heerlijk dessertbordje voor 6,00 p.p.
Voor bij de borrel (tot 17:00 uur)
Broodmandje met smeersels
Portie bitterballen (10 stuks )
,,
(20 stuks )

€ 4,50
€ 7,00
€ 12,00

Portie minisnacks
,,

€ 7,75
€ 13,50

(10 stuks )
(20 stuks )

Portie gefrituurde garnaaltjes (10 stuks)

€ 7,60

Portie maisfrietjes met chilimayonaise
Schep frieten met mayonaise

€ 4,20
€ 3,00

Tappas bordje 2 personen:
4xbutterfly garnaaltjes, 4x bittballen, 4x frikandellen,
gerookte zalm, tonijnsalade, Italiaanse ham, broodjes,
mosterddillesaus en chilimayonaise
€ 15,50

Voor bij de koffie
Apfelstrûdel 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 !!
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 à 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

