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SANDWICHES

Gerookte Palingsoep,

(klein € 5,50)

€

9,00

Keuze uit: wit of meergranen ambachtelijk steenovenbrood
of vers gebakken gluten vrij brood + € 0,50

Pomodori tomaat,

(klein € 4,00)

€

6,50

STOERe Lunch,

€ 13,50

Dagsoep,

(klein € 4,00)

€

6,50

Ossenhaas carpaccio,

€ 13,00

Pulled poldergans,

€ 11,50

Zalm uit eigen rokerij,

€ 11,50

Veggie sandwich,

€

9,75

Huisgemaakte tonijnsalade,

€

9,00

Beemster belegen
Beemster XO
Messeklever

€
€
€

7,50
8,50
8,50

STOERE club,

€ 11,00

2 Holtkamp kalfskroketten met brood,

€

Limoenolie, paling
Groene pesto

Laat u verrassen

Pijnboompitjes, rucola, Beemsterkaas XO, truffelmayonaise
(supplement eendenleverkrullen) € 5,00

TOSTI’S
Belegen Beemsterkaas

€

4,75

Beemsterkaas eXtraOud

€

5,75

Boerenham & Beemsterkaas

€

5,75

Alle tosti’s serveren wij met ketchup en saladegarnituur

Uitsmijter,

Keuze uit: -Ham, Beemsterkaas of buikspek
of een combinatie (+ € 1,00 per extra ingrediënt)

Omelet Zalm,

€

7,75

€ 12,00

Zalm uit eigen rokerij, bosui
* = mogelijk
Diverse groenten, bosui, buikspek*, aardappel

ST(B)OERE Omelet,

€ 10,00

Roomkaas, bieslook, mesclun
Gepofte groenten, pesto, mesclun

Rucola, pomodori, balsamicostroop
Kippendijen, buikspek, gekookt ei, mayonaise, mesclun
Mosterdmayonaise

9,00

SOMETHING WARM

PASTA & RICE
Bospaddenstoelen, rucola, Parmezaanse kaas

Hoisin, mesclun, fijne groenten

Gekookt ei, rode ui, kappertjes

EGGS

Truffelrisotto,

Pomodorisoepje, kroketje oude kaas, tonijnsalade,
kleine sandwich carpaccio

Tournedos,

€ 26,50

Kipsaté 200gr,

€ 18,00

Spareribs,

€ 20,00

Beemster Burger XL,

€ 18,00

Veggie Bietenburger,

€ 18,00

Salade, keuze brood met braadjus of friet met mayonaise
(klein €14,00)

Spinazieravioli,

€ 18,00
€ 17,50

Tomatensaus, dragon, rucola

Zalm - Linguine,

€ 17,00

Pasta, roomsaus, pesto, zalmsnippers, bosui

Kippendijen, pindasaus, seroendeng, huisgemaakte atjar,
kroepoek, friet
Sweet gemarineerd, aïoli, smokey BBQ saus, friet, salade
100% Ossenhaas, black bun, buikspek, Beemsterkaas,
tomaat, ui, little gem, tomatensalsa, friet

SALADS

Black bun, Beemsterkaas, tomaat, ui, little gem, tomatensalsa, friet

Fish salad,

€ 19,50

Salade carpaccio,

€ 19,00

Keuze uit: wit of meergranen ambachtelijk steenovenbrood
of vers gebakken gluten vrij brood + € 0,50

Salade Messeklever,

€ 17,50

Kleine pomodorisoep
Hagelslag, Vlokken, Pindakaas
Beemsterkaas
Kroketje
Gebakken eitje

Gerookte paling en zalm, vis van de dag, gamba’s,
zongedroogde tomaat, knoflookcroutons, dressing
Beemsterkaas XO, pijnboompitjes, mesclun, truffelmayonaise
Gebrande noten, mesclun, abrikozenmarmelade, ingelegde uitjes
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood

KIDS ONLY

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

€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,75
4,75

SWEETS

SNACKS
Ambachtelijk Belgisch steenovenbrood,
Gezouten boerenboter, olijfolie, aïoli
glutenvrij € 2,50 pp

Nuts & Olives,

€

€

Gemarineerde olijven en pittige notenmix

Kaasplank,

Assortiment Hollandse en buitenlandse kazen,
appelstroop, kletzenbrood

5,90

4,50

€

9,00

Holtkamp Kaaskroketjes,

€

9,75

Mini Loempia,

€

9,00

STOERE Proeverij (vanaf 2pers),

€ 30,00

6 stuks, mosterdmayonaise
8 sriracha-mayonaise

Assortiment kleine koude en warme voorgerechtjes

€

4,25

Cheesecake,

€

4,50

Roodfruit merinque

€

4,50

€

6,00

Met slagroom

Aardbeiensaus, slagroom

€ 14,75

Holtkamp Bitterballen,
8 stuks, grove mosterd

Appeltaart,

VITAMINES
Smoothie van de dag

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

