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.
Voor niet opgegeten gerechten
zullen wij € 2,00 per gerecht in
rekening brengen.
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.
De kosten voor onbeperkt
Wereldse bites bedragen:
zondag t/m donderdag €24,50
vrijdag & zaterdag
€27,50
Op feestdagen rekenen wij het
weekendtarief van € 27,50.
Natuurlijk kunt u onze Wereldse
bites ook los bestellen.

HOOFDGERECHTEN

BROODPLANK
Breekbrood met kruidenboter,
olijven/tomaten tapenade
en aioli
Stadthuys Broodbol italiaanse bol gevuld
met kruidenboter, pesto en cheddar

€4,75
€4,75

VOORGERECHTEN
Soep van geroosterde tomaat – room –
kruidenolie
Knoflooksoep – spekjes – aardappel –
bieslook
Bisque – vissoep – rivierkreeft – croutons
Carpaccio – Parmezaanse kaas –
pijnboompitten – truffel of pesto dressing
Buikspek – serranoham – hoisinlak –
amsterdams zuur
Tomaat – couscous – feta – pijnboompit –
basilicum
Gerookte Zalm – rouleau – forel –
komkommer – kerrie mayonaise
Gebakken Gamba's – wakume – wasabi
crunch – zure room

€5,75
€5,75
€6,50
€9,95
€9,50
€7,75
€10,50
€10,50

Seizoens Gerecht
Mosselpan – wittewijn – sauzen
– friet

1Kg
2Kg

€17,50
€27,50

MAALTIJDSALADES
Stadthuys salade – kippendij – spek – ei –
croutons – oude kaas – pestodressing

€12,50

Salade Riche – gerookte zalm – rivierkreeft –
gamba – kerrie dressing

€14,50

Rode biet salade – geitenkaas – appel –
walnoot – honingmosterd

€10,50

Extra brood bij de soep/salades kunt u
kosteloos bijbestellen.

Tournedos
(225 gram)
spek – ratatouille – pastinaak – truffeljus
Lady steak
(150 gram)
groentemix – bacon – truffeljus
Maishoender
supreme – paddenstoelen – asperge –
knoflookjus
Eendenborst
krokant – witlof – zoete aardappel – rode
wijnsaus
Kabeljauw
gestoofde prei – bospeen – gerookte zalm –
hollandaise saus
Tongschar
filet – rivierkreeft – seizoensgroenten –
kreeftenjus
Vis noch vlees
noedels – teriyaki – paddenstoelen – asperge
– pijnboompitten

WERELDSE BITES
€23,50
€18,50
€17,50

€19,50

Vegetarische gerechten

Plate's
Stadthuys burger angus beef – bacon –
cheddar – salade
Ribs bacardi lak – cole salad – chillisaus
Sate Varkenshaas – kroepoek – satesaus
Kogelbiefstuk champignons – ui –
kruidenboter
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en mayonaise

Aardappel Pasta
gerechten

€18,50

€17,50

€12,50
€16,50
€16,50
€17,50

Tomatensoepje zure room
Gemarineerde olijven
Griekse salade feta-olijven-ui
Peppadew roomkaas
Salade Caprese mozzarella – tomaat
Zoet-zure komkommer spaanse peper
Groenteloempia chilisaus
Champignons gebakken in knoflook
Uienringen gefrituurd – aioli
Gepofte tros-tomaat pesto
Kastanje champignon ratatouille
Groentekroketjes
Hummus crostini – kappertjes

€ 3,25

€ 3,25

Ham-prei salade mosterd
Serranoham brie – crostini
Carpaccio parmezaanse kaas –
truffelmayonaise
Plateau met hammetjes en worstjes
Chorizo oven – ui – knoflook
Kip spiesjes – truffelmayonaise
Buikspek hoisin – sesam
Yakatori spiesjes
Livar ketjap – cole sald
Gehaktballetjes rodewijnsaus
Kippendij ui – spek – pesto
Spare-rib chilisaus
Diamanthaas – roerbak – truffeljus
Chorizo kroketjes
Kipvleugels gemarineerd – lente ui

Visgerechten

€5,75
€5,75
€5,50
€5,50
€7,50

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.

€ 5,50

Forrel gerookt – aardappel salade
Zalm rilette wakume – kerrie mayonaise
Rivierkreeft couscous – basillicum
Inktvisringen aioli
Rode mul prei – sabayon
Scampi's kruidenboter
Butterfly garnaal – chillisaus
Scholfilet bataat – kruidenolie
Mosselen gefrituurd – aioli

Desserts

NAGERECHTEN
Aardbei coupe – verse aardbei – vanille ijs –
slagroom
Parfait likeur 43 – espresso – amandel –
vanillesaus
Chocolade gemarineerde ananas –
chocolademousse – stracciatella ijs
Lemon pie bastognekoek – citroen sorbetijs
Kaasplankje oude en rijpe – kazen –
kletsenbrood

€ 4,50

de porties zijn voor 1 persoon

Krieltjes salade aioli – bieslook
Sushi komkommer
Couscous feta – pesto
Roseval kruidenboter
Mac-cheese gegratineerd – cheddar
Zoete aardappel – kruidenolie

€18,50

Vleesgerechten

Chocolademousse ananas
Citroen taartje – sorbetijs
Aardbei vanilleijs
Parfait koffie – Likeur 43
Churros chocoladesaus

€ 3,50

