Haal jouw favoriete
maaltijd af bij ’t Oude
Stadthuys
’t Oude Stadthuys begint vanaf donderdag met het
verzorgen van eten voor afhalen. Deze kun je van
donderdag t/m zondag afhalen tussen 16:00 uur en 20:00
uur. Zo kun jij ook thuis genieten van de gerechten van
onze menukaart!
Richtlijnen RIVM
Helaas hebben ook wij ons restaurant tot nader order
moeten sluiten in verband met de richtlijnen van het RIVM.
Daarom hebben wij met het personeel gezocht naar een
passende oplossing om onze gasten toch nog te laten
genieten van onze gerechten: het afhalen van maaltijden!

Brood

Voorgerechten

Breekbrood (aioli – kruidenboter)

€4,75

Stadthuys broodbol (kruidenboter-pestogeraspte kaas)

€4,75

Tapas Boxen
Borrel Box

€29,50

met o.a.
carpaccio - caprese salade- fuet schijfjessushi komkommer- serrano ham - gerookte
kip - gehakt balletjes- manchego kaasgerookte forel - peppadew roomkaas- rilette
van kabeljauw - gemarineerde olijven

Geen zin in een uitgebreide maaltijd? Ook dan hebben wij
een oplossing. Wij bieden namelijk tapasplateau’s aan;
deze zijn maaltijd vullend, maar kun je ook samen delen
voor bij de borrel!

Tapas Vis Box (voor 2 personen)

€39,50

met o.a.
Koud: tonijn salade - gerookte forrel mousse sushi zalm - rivierkreeftjes salade - olijven
Warm: kabeljauw - zalm - gamba inktvisringen - gebakken aardappel - ui
Tapas Vlees Box (voor 2 personen)

€39,50

Bekijk het afhaalmenu.
Hoe werkt het?
1. Plaats je bestelling via onze website, waarna je een
indicatie krijgt van de tijd dat je de maaltijd(en) kunt
afhalen.
2. Onze gerechten kun je afhalen door middel van een
zogenaamde walk-tru. Je kunt het parkeerterrein oprijden
aan de kant van de bibliotheek (Groenmarkt 1)
3. Naar huis en genieten maar!
Bestelling doorgeven?
Wil jij één van onze gerechten voor thuis? Bestel jouw
afhaalmaaltijd bij ’t Oude Stadthuys! Je bestelling kun je via
onze website doorgeven. Zorg dat je op tijd je bestelling
doorgeeft zodat je jouw gerechten op het gewenste tijdstip
kunt ophalen!

Met o.a.
Koud: Serannoham - wild pate - carpaccio kalkoen - fuet
Warm: gehaktballetjes - kippendij - ribs kipvleugels - choriz - procureur - aardappel ui
Luxe Tapas Mix Box

€44,50

Diverse soorten vlees en vis gerechten Zowel
koud als warm met o.a.
zalm - vitello tonato - carpaccio - wild pate wildstoof - livar - gamba's - doradefilet kippendij incl. Stadthuys broodbol
Tapas Vega Box ((voor 1 persoon)
met o.a.
sushi komkommer - caprese - avocado
mousse - falafelburger - aardappel taart Stadthuys broodbol

Carpaccio
truffel mayonaise – pijnboompitten –
Oude kaas – rucola

€9,95

Salade Stadthuys
kippendij – spek – ei – croutons – oude kaas –
pestodressing – broodjes

€12,50

Vitello tonato
kalfsmuis – tonijnmayo – gefrituurde kappertjes

€9,95

€10,50

Graved lax
roulleau – forel – zoet-zurekomkommer –
Kerrie mayonaise

€9,95

Salade Rode biet
geitenkaas – appel – walnoot – honingmosterd broodjes
Salade Riche
gerookte zalm – gamba – rivierkreeft –
kerriemayonaise - broodjes

€14,50

Hoofdgerechten

Het assortiment
Wij proberen de diversiteit van onze menukaart terug te
laten komen in het assortiment voor afhaalmaaltijden. Zo
bieden wij een a la carte menu aan met een selectie van
onze reguliere voor- hoofd- en nagerechten. Deze kun je in
combinatie bestellen, maar het is ook mogelijk om
bijvoorbeeld enkel een hoofdgerecht te bestellen.

Maaltijd salades

Tomahawk
+-1000gram – chimichurri – gegrilde groente (voor 2
personen)

€59,00

Chateau Briand
+-450gram – spek – sjalottensaus – aardappeltaart
(voor 2 personen)

€49,50

Hertenbiefstuk
stoofpeertje – spruiten – wildjus

€19,50

Doradefilet
gamba's – risotto – zeekraal

€19,50

Stadthuys burger
bacon – cheddar – salade

€11,50

Spare-ribs
Coleslaw – groentemix – tomaten rijst

€16,50

Sate
Varkenshaas – kroepoek – salade –
Tomaten rijst

€16,50

Kogelbieftuk
ui – champignons – kruidenboter

€17,50

Wit
Epicuro Pinot Grigio
Errazuriz Sauvignon Blanc
Laurent Miquel Chardonnay
Laurent Miquel Rose

€12,50
€10,00
€10,00
€12,50

Rood
Laurant Miquel Merlot
Yalumba Shiraz
Ramon Bilbao Rioja

€12,50
€10,00
€10,00

Speciaal Bieren

Nagerechten
€21,00

Wijnen per Fles

Chocoladetaart

€4,25

Vers Fruit

€4,25

Merinque toffeetaart

€4,25

Tijdens het bestellen kunt speciaal bieren uit ons ruime
assortiment toevoegen

Bent u allergisch voor één van de wettelijke allergenen, meld het ons.
Wij kunnen u echter niet garanderen dat onze producten en gerechten
geen sporen van allergenen bevatten omdat deze allergenen wel bij
ons in de keuken verwerkt worden.

