Welkom bij
Eet- & Drinkerij
't Oude Stadthuys

Belegde broodjes
Wit of bruin brood

VIS:
Gerookte zalm – rucola – rode ui – kappertjes –
Als wij zeggen een Eet- & Drinkerij dan betekent dat kerriemayo
voor ons dat we geen restaurant zijn, maar ook geen Tonijn salade – crème fraîche – bosui –
cocktailtomaatjes
eetcafé. Wij zijn van allebei een beetje en als gast
Gerookte forel – romige mousse – rivierkreeft –
moet u kunnen genieten van al het eten en drinken
wakame
dat wij serveren. Als het Hollandse weer het even
niet toelaat om op het terras plaats te nemen, kunt u Zalmrilette – lente-ui – zure room – asperge
natuurlijk heerlijk binnen zitten. Door de bescheiden
omvang van onze gelegenheid ontstaat er al snel een VLEES:
knusse sfeer, waarin gezellig gegeten en gedronken
Carpaccio – oude kaas – pijnboompitten – rucola –
kan worden.
pesto of truffeldressing
Gezond – ham – kaas – tomaat – augurk – ei –
Tijdens de lunch serveren wij een diversiteit aan
truffelmayonaise
gerechten: van een eenvoudige tosti tot een lekkere Caesar – kippendij – ei – spek – kaas – kerriemayo
biefstuk of van een heerlijke salade tot ambachtelijke Pastrami – gepekeld – piccallily - rucola
kroketten.
Procureur – warm vlees – champignons – little gem –
satesaus
Met andere woorden: als u bij ons komt eten dan
Runderhaas – gebakken – champignons – ui – spek –
kunt u lekker eten en drinken in een sfeervolle
kruidenolie
ambiance.
Warme kip – kippendij – ui – tomaat – cheddar
Seranno – Spaanse ham – tapenade
In de avond serveren wij een keuze van heerlijke 3Surf 'n' Turf – half carpaccio – half gerookte zalm
gangen gerechten of wereldse bites waarbij u kunt
Boterham – twee kroketten – bourgondiër
kiezen voor een paar gerechtjes of met de gehele
tafel voor ons onbeperkte aanbod.
Het is bij het eten van wereldse bites, de specialiteit
van 't Oude Stadthuys, het meest aangenaam om
kleinere hoeveelheden per keer te bestellen. U eet
dus minder in één keer en u zit dan ook langer aan
tafel, zoals gebruikelijk in de landen rond de
Middellandse Zee. Met als prettige bijkomstigheid
dat u tijdens het eten alle tijd heeft om met elkaar
van gedachten te wisselen. Juist dit laatste maakt het
eten van tapas tot een gezellige aangelegenheid.

Broodplank

VEGA:
Brie – honing – mosterdsaus – rucola – amandel
Geitenkaas – rode biet – aceto – nootjes
Avocado (vegan) – quacamole – champignons – ui –
rucola

Wij hanteren 1 rekening per tafel
helaas is het niet m ogelijk o m apart te betalen

€10,75

Breekbrood met kruidenboter, aïoli en tapenade
Stadthuys Broodbol italiaanse bol gevuld met
kruidenboter, pesto en cheddar

€9,75

Soepen

€9,75

Pomodori – Italiaans – tomatensoep – zure room –
bosui
Bouillabaisse – vissoep – brioche – rouille
Truffel soep – romig – spekjes – pijnboompitten

€10,25

€10,75
€8,75
€9,75
€9,25
€9,75
€12,00

Plates
€5,25
€5,25

€9,75
€8,75
€12,50
€9,75

Special's

€8,75
€8,75
€9,25

Groen Markt – pomodorisoep – boterham carpaccio
– boterham kroket
Grote Markt – vissoep – boterham gerookte zalm –
boterham garnalenkroket

€5,75

Saté – varkenshaas – kroepoek – satésaus

€7,75
€7,75

Biefstuk – rundvlees – champignons – ui –
kruidenboter
Scharrelkip – gegrilde kippendij – chimichurri

€12,75

Zalm - Noorse zalmfilet – groente mix –
hollandaisesaus

€13,75
€12,75

Uitsmijters

€12,75

Kaas
Ham of bacon
Ham & kaas
Kaas & bacon
Ham & bacon
Ham, kaas & bacon

€12,75

Tosti's

Extra brood bij de soep/salade kunt u kosteloos
bijbestellen

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 o mdat deze
allergenen wel bij ons in de keuken verwerkt
worden.

Stadthuys Burger – angusbeef – bacon – ui – tomaat
– cheddar
Ribs +/- 600 gram – bacardilak – chilisaus

Salades
Carpaccio – pijnboompitten – cocktailtomaatjes –
truffelmayo / pesto
Fontijn – gerookte zalm – gamba – kerrie mayonaise
Rode biet – geitenkaas – appel – nootjes –
aceto balsamico
Caesar – kippendij – spek – ei – oude kaas –
truffelmayonaise

Geserveerd met friet, salade en mayonaise

€13,75

€13,75
€18,25
€17,50
€19,25
€16,50
€19,25

Wit of bruin brood
€7,75
€7,75
€8,25
€8,25
€8,25
€8,75

Wit of bruin brood
Ham of kaas
Ham & kaas
Ham, kaas, tomaat en/of ui
Geitenkaas

€4,75
€5,25
€5,75
€5,75

