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STARTERS

PASTA’S / RICE

Ambachtelijk Belgisch steenovenbrood (V)

€ 5,90

Huisgerookte Zalm

€ 13,40

Gezouten boerenboter, olijfolie, tapenade
glutenvrij = mogelijk € 2,50 pp

Saffraanmayonnaise, salade van Beemster aardappel

Hertenham

€ 12,30

Wildterrine

€ 13,35

Ossenhaas carpaccio

€ 14,40

Cranberrycompote, wildkroketje
Crostini, pompoenchutney
Pijnboompitjes, rucola, Beemsterkaas XO,
truffelmayonaise
(supplement eendenleverkrullen)

€ 3,60

STOERE Wildplank

€ 14,15

Assortiment koude en warme wildgerechtjes

Geroosterde Pompoen (V)

€ 12,85

STOERE Proeverij (vanaf 2pers)

€ 30,00

Geitenkaascreme, walnoten, honing
Assortiment kleine koude en warme voorgerechtjes

Wildbouillon

€ 7,70

Pomodori tomaat (V)

€ 6,70

Rucolapesto

Dagsoep

€ 6,70

Spoom

€ 5,50

(heerlijk tussendoortje) citroensorbet, Cava, vodka

SALADS
(klein €13,90)
Gerookte paling en zalm, vis van de dag, gamba’s,
zongedroogde tomaat, knoflookcroutons, dressing

€ 19,00

Salade Carpaccio,

€ 19,00

Fish Salad

Truffelmayonaise, Beemsterkaas XO, pijnboompitjes

Oosterse Salade,

€ 19,50

Roergebakken ossenhaaspuntjes, teriyaki saus,
taugé, mesclun
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood

(klein € 12,85)
Bospaddenstoelen, rucola, Parmezaanse kaas

€ 18,00

Spinazie ricotta ravioli (V)

€ 18,00

Pappardelle met Snoekbaarsfilet

€ 17,50

Rucola pesto, balsamicostroop

Gemengde groente, pomodorisaus

MAINS
Tournedos
(voor de STOERe gast 400GR € 47,50)
Roomsaus van eekhoorntjesbrood, friet van zoete aardappel
(optie gebakken eendenlever)

€ 28,00

Hertenbiefstuk

€ 25,75

Wildgoulash

€ 22,50

Kalfssukade

€ 25,75

Zeebaarsfilet

€ 25,25

STOER WILD

Dagprijs

Catch of the day

Dagprijs

Rode kool, calvadossaus
Hete bliksem, krokantje van kruidkoek
Zuurkool, madeirajus
Ratatouille, venkelsaus

SOUPS & INBETWEENS
Fijn garnituur van groente en wild

Truffelrisotto (V)

Wisselende specialiteit van onze slager
Wisselende verse dagvis

€

4,50

Bovenstaande “mains” worden geserveerd
met salade en aardappelgarnituur

Bijlage:
Frietjes met mayonaise
Frietjes zoete aardappel met knoflookmayonaise

€ 4,00
€ 5,00

PLATES
Saté

€ 17,00

Spareribs

€ 18,00

STOERe Beemster burger XL

€ 17,00

kippendijen, pindasaus, gefruite uitjes, zoetzure komkommer,
cassavechips, friet
sweet gemarineerd, knoflookmayonaise, smokey B.B.Q,
friet en salade
Buikspek, flaquette, little gem, Beemsterkaas, tomatenrelish,
tomaat, ui, friet

Hoe Stoer ben jij?
Laat de chef voor je kiezen
3 gangen

€ 37,50

4 gangen

€ 45,00

Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!

KIDS ONLY
Pomodorisoepje (V)

€

4,00

Pasta napolitana (V)

€

6,50

Kroket / Frikandel / Kipnuggets

€

8,00

Kipsaté of Hamburger

€

9,00

Catch of the day / Spareribs

€ 10,50

linguine, tomatensaus, parmezaan
friet, appelcompote, mayonaise, ketchup
friet, appelcompote, mayonaise, ketchup
friet, appelcompote, mayonaise, ketchup

Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!

