Welkom bij
Eet- & Drinkerij
't Oude Stadthuys

Broodplank
Breekbrood met kruidenboter, aioli en
tomatentapenade

Soepen

Als wij zeggen een Eet- & Drinkerij dan betekent dat Soep van geroosterde tomaat met croutons
voor ons dat we geen restaurant zijn, maar ook geen
eetcafé. Wij zijn van allebei een beetje en als gast,
Maissoep met kip of vegetarisch
moet u kunnen genieten van al het eten en drinken
Soep van het moment
dat wij serveren. Als het Hollandse weer het even
niet toelaat om op het terras plaats te nemen kunt u
natuurlijk heerlijk binnen zitten. Door de bescheiden
omvang van onze gelegenheid ontstaat er al snel een
knusse sfeer, waarin gezellig gegeten en gedronken
kan worden.
Scampisalade met rode ui, kappertjes, tomaat,croutons
en dilledressing
Tijdens de lunch serveren wij een diversiteit aan
gerechten van een eenvoudige tosti tot een lekkere
Salade kip teriyakimet tomaat, komkommer en
biefstuk of een heerlijke salade tot ambachtelijke
gefrituurde uitjes
kroketten.
Carpacciosalade met pijnboompitten, Parmezaanse kaas
truffeldressing en zongedroogde cherrytomaatjes.
Met andere woorden: als u bij ons komt eten dan
kunt u lekker eten en drinken in een sfeervolle
Geitenkaassalade met geroosterde paprika, noten,
ambiance.
cherrytomaatjes en sojadressing

Salades

In de avond serveren wij een keuze van heerlijke drie
Surf &Turf Gegrilde bavette, scampis, chimichurri, rode
gangen gerechten of tapas waarbij u kunt kiezen voor
ui, cherrytomaatjes en komkommer.
een paar gerechtjes of met de gehele tafel voor ons
onbeperkte aanbod.
Het is bij het eten van tapas, 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 Middelandse 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.

€4,95

Schotels

€4,25
€4,50

Uitsmijters

Belegde broodjes

Met wit of bruin brood

Italiaanse bol / panini / waldkorn

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

€6,75
€7,50
€7,75
€8,00
€8,50
€9,50

€4,95

Warme gerechten
KL €8,95
Gr €11,95
KL €7,95
Gr €10,95
KL €8,95
Gr €11,95
KL €7,95
Gr €10,95
KL €9,95
Gr €13,95

Twee kroketten met brood[wit/bruin] van de
Bourgondiër
Hamburger 't Oude Stadthuys hamburger met bacon,
kaas, jalepeñopepers, ui, sla en BBQ-saus
Frietje pulled spare ribs, Frites, pulled spare-ribs,
bbqsaus, knoflooksaus, jalapenos en sla
Stoer mannenbrood (ook voor vrouwen) 2
boterhammen met Carpaccio en een bourgondische
kroket
+ een paar frietjes
+ een portie frietjes

€7,25
€7,95
€7,50
€9,50

+ € 1,75
+€ 3,50

Tosti's

Gezond met truffelmayonaise
Brie [warm/koud] met honing en pijnboompitten
Hete kip met chilisaus
Extra hete kip met onze huisgemaakte sambal
Carpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en
truffeldressing
't Oude Stadthuys met gebakken kip, bacon, uienringen
emmentaler en tuinkruidenmayonaise.
Italiano met salami, ui, gegrilde paprika, kaas en oregano
Bavette in kruidenboter gebakken, met champignons
Warm vlees met fricandeau, ui, paprika, Champignon en
satesaus
Hummus met komkommer salade en tomaat
Kipsaté met gefrituurde uitjes
Geitenkaas [warm/koud] met honing en walnoten
Gravad lax met gesnipperde ui, kappertjes en
dillemayonaise
Cheesesteak dun gesneden gebakken rosbief, cheddar,
jonge kaas, pepers, gebakken champignons en rode ui.
Scampis met gemarineerde scampis, dilledressing,
uienringen, en kappertjes.
Surf&Turf 1 zijde belegd met carpaccio en 1 zijde belegd
met gravad lax.
PulledPork sla, bbqsaus, en rode ui.
Filet american met ei en ui

geserveerd op wit of bruin brood

Kogelbiefstuk met rauwkost en friet
Pepersaus
Rodewijnsaus
Kruidenboter
Gebakken ui en/of champignons

€17,75

Zalmfilet met rauwkost en friet
Spare ribs met chilisaus, rauwkost en friet
Varkenshaas saté met kroepoek, atjar, rauwkost en friet

€17,95
€16,95
€17,95

€1,50
€1,50
€1,50
€1,50

Ham of kaas
Ham & kaas
Ham, kaas, tomaat en/of ui
Hawaï met ham, kaas en ananas
Geitenkaas
Brie
Pulled pork

€2,75
€3,25
€4,25
€4,25
€4,75
€5,50
€5,75

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.

€6,50
€6,95
€7,75
€8,25
€9,95
€8,75
€6,95
€9,95
€7,95
€6,95
€6,95
€7,25
€8,50
€8,50
€9,50
€9,50
€7,75
€6,95

