Haaljouw favoriete
maaltijd afbij ’tOude
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 21:00
uur. Zo kun jĳ ook thuis genieten van de gerechten van
onze menukaart!

Voorgerechten

Brood
Stadthuys broodbol (kruidenboter-pestogeraspte kaas)

BorrelBox
Borrel Box (incl. Stadthuysbroodbol)

€4,75

€24,50
€29,00

Richtlĳnen RIVM

roast rib-scampi-carpaccio-rolcapresespiesjes-fuet
schijfjes-sushi komkommer-serrano ham rolletjesHelaas hebben ook wij ons restaurant tot nader order
moeten sluiten in verband met de richtlĳnen van het RIVM. gerooktezalm- gehaktballetjes-manchegokaasgerookteeendenborst- peppadewroomkaas-oude
Daarom hebben wij met het personeel gezocht naar een
passende oplossing om onze gasten toch nog te laten
kaas- gemarineerdeolijven

Carpaccio
truffelmayonaise – pijnboompitten–
Oude kaas – rucola

€9,75

Asperges
salade– krieltjes– beenham– gekookteitje

€7,75

Zalm
roulleau– forel– zoet-zurekomkommer–
Kerrie mayonaise

€9,75

Serrano ham
spaanserauwe ham – Meloen–
Kruiden crouton's

€7,75

genieten van onze gerechten: het afhalen van maaltĳden!
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.

Tapas Vis Box (voor 2 personen)
Tapas Vis Box (voor 2 personen)
(incl. Stadthuys broodbol)

€34,50
€39,25

Koud: gerookteforrel mousse- sashimiverse zalmrivierkreeftsalade-gerooktezalm rol-pincho tonijn
Naast het a la carte menu, bieden wij als aanvulling hierop salade-aioli- olijven
Warm: inktvisringen- gebakken zalm- sepaneerde
ook een 4-gangen-diner aan voor thuis. Zo kun je het
restaurant gevoel toch een beetje in huis halen. Het enige mosselen- knoflook gamba's- gemarineerde rode mulwat je nodig hebt om het menu op tafel te zetten, is een
roseval aardappel kruidenboter- champignons knoflook
voorverwarmde oven en een pan met kokend water!
olie
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!
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 drive-tru. Je kunt het parkeerterrein oprĳden
aan de kant van de bibliotheek (Groenmarkt 1) zodat wĳ
het eten voor je in de auto kunnen zetten.
3. Naar huis en genieten maar!

Tapas Vlees Box (voor 2 personen)
Tapas Vlees Box (voor 2 personen)
(incl. Stadthuys broodbol)

€34,50
€39,25

Koud: carpacciorol- beenhamprei saladerauwe ham meloen- gerookte eendenborstPincho brie en rundergehakt- aioli- olĳven
Warm:Chorizo- spareribs- hete kipblokjesRunder gehakt partjes- kip vleugelsroseval aardappel kruidenboterchampignons knoflook olie
Luxe Tapas MixBox

Bestelling doorgeven?

Hoofdgerechten
Spare-ribs
Coleslaw – groentemix – tomaten rijst

€13,75

Sate
Varkenshaas – kroepoek – salade –
Tomaten rĳst

€13,75

Zalm
Gebakken – seizoens-groenten - roseval aardappel

€16,50

€19,75

Asperges
Beenham of Zalm - krieltjes - ei - boterjus

€17,50

Nagerechten
€39,50

Het enigewat u nodig heeft om het menuop tafel tezetten,is
eenvoorverwarmde ovenen eenpan met kokend water!
-Voor-Italiaanse bol kruidenboter-pestogeraspte kaas
-Charcuterie-div. vleeswaren-olijven-crostini
-Roulleau-zalm-forel-zoet zure komkommer
-Carpaccio bol-pijnboompittruffelmayonaisse-oude kaas
-Caprese-mozzarella-tomaat-basilicum
-Tussen-Knoflooksoep-spekjes-kruiden croutons
-Hoofd-Maishoender-supreme-aspergesbospaddenstoelen-dragon saus
of
-Kabeljouw-asperges-ratatouillekruidenboter saus
-Na-Chocolade mousse-gemarineerde ananas
-Citroen taart-bastognekoekBlauwe bessen
-Fles wĳn naar keuze-Wit of Rood

€4,25

Lemon Pie
Bastognekoek – Blauwe bessen

€4,25

Vers Fruit
o.a Aardbei – meloen – ananas

€4,25

Wit
Epicuro Pinot Grigio
Errazuriz Sauvignon Blanc
Laurent Miquel Chardonnay

€12,50
€10,00
€10,00

Rood
Laurant Miquel Merlot
Yalumba Shiraz
Ramon Bilbao Rioja

€12,50
€10,00
€10,00

SpeciaalBieren
Tĳdens het bestellen kunt speciaal bieren uit ons ruime
assortiment toevoegen

Diversesoortenvlees en visgerechten

Wil jĳ één van onze gerechten voor thuis? Bestel jouw
Zowel koud als warm
afhaalmaaltĳd bĳ ’t Oude Stadthuys! Je bestelling kun je via
(incl. Stadthuys broodbol)
onze website doorgeven. Zorg dat je op tĳd je bestelling
doorgeeft zodat je jouw gerechten op het gewenste tĳdstip Telkens weer een verrassing
kunt ophalen!

€34,75
(p.p.)

Wijnen per Fles

Tournedos
Spek - ratatouille - roseval aardappel - salade

Chocolade
Gemarineerde ananas – Chocolade mousse

Thuis Box4gangen
(vanaf2personen)
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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.

