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STARTERS

PASTA’S / RICE

Ambachtelijk Belgisch steenovenbrood

€

Trio van zalm

€ 13,75

Farinata Messeklever

€ 10,50

Gezouten boerenboter, aioli, olijfolie
glutenvrij € 2,50 pp

Sashimi rauwe zalm, wasabimayonaise, gerookte zalmtartaar,
blini, zalmbitterbal met bieslook
Koek van kikkererwt, peer, Messeklever, waterkers

Ossenhaas carpaccio

Amsterdams zuur, Beemster XO, piccalilly mayonaise, rucola
(optie eendenleverkrullen € 5,00)

Warm Vijgentaartje

= mogelijk

5,50

€ 14,75

€ 12,50

Parmaham, verse vijgen, creme van Messeklever, gebrande noten

Gado gado spiesjes

Rundvlees, gado gado, komkommer, bosui, Spaanse peper

Eal & Veal

Kalfspastrami, gerookte paling, kappertjesmayonaise,
frisee, zongedroogde tomaat

STOERE Proeverij (vanaf 2pers) pp

Assortiment kleine koude en warme voorgerechtjes

€ 14,00
€ 14,00

Canneloni

Spinazie, ricotta, tomatensaus, Beemsterkaas

Shõyu-Ramen

= mogelijk

Noodles, krokant buikspek of tempeh, roerbakgroenten,
soja, bouillon

Truffelrisotto
(klein € 5,00)
Bospaddenstoelen, rucola, Pecorino kaas, balsamicostroop

€ 16,00
€ 21,50

€ 18,00

Alle pasta & rice gerechten serveren wij met frisse salade

MAINS
Catch of the day

dagprijs

Zeebaars & Gamba

€ 23,50

Wisselende verse dagvis
Risotto nero, garnalen beurre blanc

Butchers Choice		dagprijs
Specialiteit van onze slager

€ 15,00

SOUPS & INBETWEENS

Côte de Boeuf, ±600gr/2 personen

€ 58,00

Tournedos

€ 28,00

Gerijpte Belgisch witblauw, zoete aardappelfriet, béarnaise
Groentemuffin, jus, marmelade van rode ui
(optie gebakken eendenlever € 6,00)

(klein € 5,00)
Thaise kippensoep, kokosmelk, rode peper, sereh, kippendij

€

7,50

Gevulde Parelhoen

€ 25,00

Pomodori tomatensoep

(klein € 4,25)

€

6,75

STOERE vleesspies, 300gr

€ 28,00

Soep van de Chef

(klein € 4,25)

€

6,75

Bovenstaande “mains” worden geserveerd met salade en aardappelgarnituur

€

5,50

Tom Kha Kai

Steenovenbrood, pesto

Hierover vertellen wij u graag meer

Spoom

(heerlijk tussendoortje) citroensorbet, cava, vodka

SALADS
Vega Salad

€ 17,00

Fish Salad

€ 19,50

Gemengde salade, peer, Messeklever, waterkers, dressing, farinata
Gerookte paling, huis gerookte zalm, vis van de dag, gamba,
croutons, salade, dressing

Farce, gegrilde groenten, bordelaisesaus
Ossenhaas, kippendij, varkenshaas, 3 koude sauzen

EXTRA’S:
Friet met echte mayonaise

€

4,00

Friet van zoete aardappel met aïoli

€

5,00

Gebakken eendenlever

€

6,00

PLATES
Saté van kippendij 200gr

€ 18,00

Spareribs

€ 20,00

Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood

Beemster Burger XL

€ 18,00

Hoe Stoer ben jij?

Veggie Bietenburger

€ 18,00

Salade Carpaccio

Amsterdams zuur, Beemster XO, piccalilly mayonaise,
gemengde salade. (optie eendenleverkrullen € 5,00)

3 gangen
4 gangen

Laat de chef voor je kiezen

€ 19,00

Satésaus, seroendeng, huisgemaakte atjar, kroepoek, friet
Sweet gemarineerd, aïoli, smokey BBQ saus, friet, salade

€ 37,50
€ 45,00

100% Ossenhaas, flaquette, buikspek, Beemsterkaas,
tomaat, ui, little gem, tomatensalsa, friet
Flaquette, Beemsterkaas, tomaat, ui, little gem,
tomatensalsa, friet

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

€

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!!

