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STARTERS

PASTA’S / RICE

Ambachtelijk Belgisch steenovenbrood

€ 5,90

Pasta Fruits de mere

Gerookte kalfsribeye

€ 13,75

Paddenstoelen-Truffelrisotto

Warmgerookte Zalm

€ 13,50

Ossenhaas carpaccio

€ 14,50

Lams ham

€ 13,25

Tempura gamba’s

€ 14,00

Gezouten boerenboter, aïoli, olijfolie
Glutenvrij € 2.50 pp

Mediterrane groenten, dragonmayonaise
Tartaar van bietjes, limoenhangop, kruidensla
Krokantje van Beemster XO, rucola pesto,
pijnboompitjes, mesclun
Salade van groene asperges, vadouvan-yoghurt dressing,
wonton van lam
Wok groenten, chili flakes, oestersaus

Bokkenpoot van biologische geitenkaas

€ 13,50

STOERE Proeverij (vanaf 2 pers) pp

€ 15,00

Tomaten-tramezinni krokant, portstroop, sesam

Assortiment kleine koude en warme voorgerechtjes

Miso bouillon

€ 8,00

Pomodori tomatensoep

€ 6,75

Steenovenbrood, rucolapesto

Dagsoep

Steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Tagliatelle verde, dagverse schaal
& schelpdieren, vis v/d dag
Rucola, Parmezaan, paddenstoelen,
truffel, balsamicostroop

(klein13.00)

Lamscurry

Diverse groenten, naanbrood, rode curry, jasmijnrijst

€ 6,75

SALADS

€ 18,00

€ 18,50

Alle pasta & rice gerechten serveren wij met frisse salade

MAINS
Tournedos

(STOER doen? 400GR € 49,50)
Hasselback potato, jus van zwarte knoflook

€ 28,00

Parelhoen

€ 23,50

Roodbaarsfilet

€ 24,00

Gegrilde Kalfsribeye

€ 25,00

Lamsrack

€ 26,50

BUTCHERS CHOICE

dagprijs

Catch of the day

dagprijs

Couscous, groenten, tomatensalsa
Wilde spinazie, bundelzwam, garnalen beurre blanc
Groene asperges, friet van zoete aardappel, dragonboter

SOUPS & INBETWEENS
Gekookt eitje, fijne groenten, mini loempia

€ 19,00

Kruidenkorst, lavendeljus, seizoensgroenten
Wisselende specialiteit van onze slager
Wisselende verse dagvis
Bovenstaande “mains” worden geserveerd
met salade en aardappel garnituur

Extra’s:

Caprese Salade

Buffelmozzarella, tomaat, mesclun, kruidendressing

Fish Salad

Gerookte paling en zalm, vis van de dag,
gamba’s, croutons, mesclun, dressing

(klein € 14.00)

Salade Carpaccio

Rucola pesto, pijnboompitjes, Beemster XO, mesclun

€ 17,50
€ 19,00

€ 19,00

Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood

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

Friet met echte mayonaise

€ 4,00

Friet van zoete aardappel met aïoli

€ 5,00

PLATES
Kipsaté 200gr

€ 17,00

Spareribs

€ 18,00

Beemster Burger XL / Veggie Bietenburger

€ 17,00

Kippendijen, pindasaus, gefruite uitjes,
zoetzure komkommer, cassavechips, friet
Sweet gemarineerd, aïoli, smokey BBQ saus, friet, salade
Black bun, buikspek*, Beemsterkaas, tomaat, ui,
little gem, tomatensalsa, friet

€ 37,50
€ 45,00

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

KIDS ONLY
Pomodorisoepje

€

4,25

Pasta Napolitana

€

6,75

Kroket / Frikandel / Kipnuggets

€

8,00

Kipsaté 100gr / Hamburger / Veggieburger

€

9,00

Catch of the day / Spareribs

€ 10,00

Parmezaan, tomatensaus, pasta
Friet, appelcompote, mayonaise, ketchup
Friet, appelcompote, mayonaise, ketchup
Friet, appelcompote, mayonaise, ketchup

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

