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STARTERS

VEGGIE

Stoere Broodplank

€

Hert & eend

€ 13,50

Torentje van zalmtartaar & gerookte makreel

€ 13,00

Ossenhaas carpaccio

€ 14,85

Gevulde portobello

€ 13,00

Gamba’s en rode mul

€ 13,75

Gezouten boerenboter, aioli, olijfolie.
glutenvrij € 3,00 pp
Pastrami van hert, rilette van eend, paddenstoelen,
cranberrycompote
Frisee, geitenkaaskroketje, saffraan mayonaise

Optie eendenleverkrullen € 6,00
Uitgebakken spekjes, pecorino, truffelmayonaise, rucola
Pompoen, Messeklever, walnoten, roomboterbladerdeeg
Risotto van eekhoorntjesbrood

Pastei van wildzwijn

€ 13,50

Roomboterbladerdeeg, langzaam gegaard wildzwijn,
abrikozenmarmelade

STOERE Proeverij (vanaf 2pers)

Assortiment kleine koude en warme voorgerechtjes

5,50

Vegetarische Bietenburger

€ 19,00

Wellington

€ 18,00

Ravioli Quattro formaggi

€ 18,75

Truffelrisotto

€ 19,00

Flaquette, rucola, geitenkaas, tomatenrelish, pijnboompitjes, friet
Zoete aardappel, geitenkaas, ube, zon tomaat,
gerookte amandel, salie, gemengde salade
Pomodorisaus, rucola, pecorino, fontina, provolone,
grana padano gemengde salade
Bospaddenstoelen, rucola, pecorino, balsamico,
gemengde salade

MAINS
Catch of the day

Dagprijs

Kabeljauwfilet

€ 27,00

Krokante parelhoen

€ 26,75

STOER Wild

Dagprijs

Hazenpeper

€ 25,50

Tournedos

€ 29,50

Wisselende verse dagvis
Linzen, kappertjes, tomaat, beurre rouge

pp

€ 16,50

SOUPS & INBETWEENS

Zilveruitjes, spekjes, doperwten, VOC kruidenjus
Specialiteit van onze jager

(klein € 4,75)
Hertenham, fijn groenten garnituur, steenovenbrood

€

Pomodori tomatensoep

(klein € 4,50)

€

7,00

Soep van de Chef

(klein € 4,50)

€

7,00

Hertenbiefstuk

€ 27,00

€

6,50

STOERE vleesspies, 350gr

€ 32,50

Wildbouillon

Pesto Genovese, steenovenbrood
Hierover vertellen wij u graag meer

Spoom

(Heerlijk tussendoortje) citroensorbet, cava, vodka

7,50

Stamppotje rode kool
Optie gebakken eendenlever € 7,50
Jus van Banyuls, gekarameliseerde witlof
Pastinaak, stoofpeer, saus van Pedro Ximénez
Ossenhaas, kippendij, varkenshaas, 3 koude sauzen

Bovenstaande “mains” worden geserveerd met salade en aardappelgarnituur

SALADS
Wild-salade

Gemengde salade, hertenham, pulled wildzwijn, parelhoen,
cranberrycompote, noten, gedroogd fruit

Carpaccio salade

Optie eendenleverkrullen € 6,00
Gemengde salade, uitgebakken spekjes, pecorino,
truffelmayonaise

€ 20,50

€ 20,50

€ 21,75

Pompoen salade

€ 19,00

Gemengde salade, pompoen, notenmix, geitenkaas
honingmosterddressing, brood

Saté van kippendij 200gr

€ 18,50

Spareribs

€ 20,00

Beemster Burger XL

€ 19,00

Satésaus, seroendeng, huisgemaakte atjar, kroepoek, friet
Sweet gemarineerd, aioli, bbq saus, friet, salade

Fish salad

Gemengde salade, huisgerookte zalm, gerookte paling,
gebakken gamba, makreel, rode mul, croutons

PLATES

Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood

100% ossenhaas, flaquette, buikspek, Beemsterkaas,
tomaat, ui, little gem, tomatenrelish, friet

EXTRA’S:
Gemengde seizoen groenten
Friet met echte mayonaise
Friet van zoete aardappel met aioli
Mayonaise / Ketchup / Aioli

Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!
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Laat de chef voor je kiezen
3 gangen € 43,00
4 gangen € 49,75

KIDS ONLY
Pomodori tomatensoepje

€

4,50

Pasta Napolitana

€

6,75

Kroket / Frikandel / Kipnuggets

€

8,00

Kipsaté 100gr / Hamburger

€

9,00

Catch of the day / Spareribs

€ 10,00

Pecorino-kaas, tomatensaus
Friet, appelcompote, mayonaise
Friet, appelcompote, mayonaise
Friet, appelcompote, mayonaise

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

