Wereldse Bites!
Van maandag t/m zondag
bieden wij u aan om onbezorgd
van onze Wereldse bites te
genieten. U kunt bestellen tot
22:00 uur.
U kunt per persoon per ronde
maximaal 2 (verschillende)
gerechten bestellen. Per
gezelschap hebben wij echter
wel een maximum van 6
verschillende gerechten per
ronde. U kunt weer nieuwe
gerechten bestellen als u deze
gerechten op heeft.
Onbeperkt Wereldse Bites eten
kan alleen als alle personen van
het gezelschap hiervoor kiezen.
Het is een avond vullend
arrangement. U kunt tot uiterlijk
20:00uur beginnen met het
onbezorgde arrangement.
Bij 7 of meer personen serveren
wij een chefs keuzemenu.
De kosten voor onbeperkt
Wereldse Bites bedragen:
zondag t/m donderdag €26,50
vrijdag & zaterdag
€29,50
Op feestdagen rekenen wij het
weekendtarief van € 29,50.
Natuurlijk kunt u onze Wereldse
Bites ook los bestellen.

BROODPLANK
Breekbrood – kruidenboter – aioli –
tapanade

HOOFDGERECHTEN
€5,25

VOORGERECHTEN
Tonijn – wasabi – furikaki kruiden
Runder tartaar – ei – ui – truffel
Terrine – coquille – vis – salade
Carpaccio – truffel – parmazaan – rucola
Zalmrol – kappertjes – kwark – dille
pomodori – zure room – bosui
Bisque – garnalen – room – bosui
Soep van de Dag – vraag onze bediening

€11,50
€12,50
€11,50
€11,50
€12,50
€6,25
€6,50
€6,75

MAALTIJDSALADES
Carpaccio – truffel – parmazaan – pitten
Rode biet – geitenkaas – walnoot – appel
Zalm – kerrie – ui – tomaat – sesam

met brood geserveerd
*extra friet +€2,-

€12,75
€12,75
€13,75

Surf en Turf – gamba – diamanthaas –
kreeftensaus
Pasta vongole – zeekraal – witte wijn –
knoflook
Portobello – geitenkaas – pittenmix –
groentes
Risotto – paddenstoelen – doperwt –
parmazaan, keuze uit: Vega of Zeebaars
Tournedos – seizoens groenten – truffeljus
Scholfilet – zeekraal – witte wijn – pompoen
Bavette – champignons – bimi – pepersaus
Dag geschoten wild vraag onze bediening

WERELDSE BITES
€26,75
€23,75

€21,50
(€23,50)
€26,00
€20,50
€24,50
€25,75

€ 3,25

Marokkaanse couscous
Roseval in knoflook en thijm
Rösti met knoflook en peterselie
Tortilla van aardappel en ei
Pasta Pesto
Wrap geitenkaas

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

NAGERECHTEN
Speculaas cheesecake – room ijs
Chocoladetaart – warm – rood fruit – vanille
ijs
Parfait – witte chocolade – likeur 43 – rood
fruit
Crème brûlée – sinaasappel – grand marnier

Aardappel Pasta
gerechten

€21,50

Al onze hoofdgerechten/plate's worden
geserveerd met friet en mayonaise

Wij hanteren 1 rekening per tafel
Helaas is het niet mogelijk om apart te
betalen

€5,50

de porties zijn voor 1 persoon

Plate's
Stadthuys Burger – angusbeef – bacon – ui –
tomaat – cheddar
Ribs +/- 600 gram – bacardilak – chilisaus
Biefstuk – champignons – ui – pepersaus
Hazenpeper – ui champignons – rodewijn
Fish and chips – wit vis – pittige korst
Veggie and chips – groentes – pittige korst
Schnitzel – citroen – remouladesaus

Visgerechten

Chorizokroketjes
Hazenpeper met ui en rodewijn
Flanksteak met broodkruim
Kipspiesjes met hoisin
Brie met serranoham
Carpaccio met truffelsaus
Kipwrap met pesto en parmazaan
Plateau met ham en worstjes
Gehaktballetjes in tomatensaus
Kippendij met pesto en spek
Ribbetjes met bacardilak
Kipvleugels met chilisaus
Kipspiesjes met truffelsaus
Diamanthaas in jus

Vegetarische gerechten

€6,75
Bent u allergisch voor één van de wettelijke allergenen,
meld het ons. Wij kunnen echter niet garanderen dat
onze producten en gerechten geen sporen van
allergenen bevatten, omdat deze bij ons wel in de
keuken verwerkt worden.

€3,25

Tomatensoep
Gemarineerde olijven
Griekse salade
Pepadew met roomkaas
Salade caprese
Zoetzure komkommer
Groenteloempia met chilisaus
Champignons in knoflook
Uienringen met aioli
Kastanjechampignons
Groentekroketjes
Springrol met wortel en komkommer

Desserts
Chocolademousse
Parfait 43
Cheesecake
Crème brûlée

€6,75
€6,75

€6,50

€ 4,50

Forel met zeekraal
Rivierkreeft met couscous
Inktvisringen met aioli
Scampi's in knoflook
Gamba met chilli
Butterfly garnalen
Scholfilet met bataat en kruidenolie
Gefrituurde mosselen met aioli
Gamba kroketjes

€3,50

