Diner (vanaf 17:00 uur)
Voorgerechten
Ambachtelijk brood met kruidenboter, tapenade en olijven (2,4)
Nachos (gegratineerd met cheddar kaas, salsa, avocado en crème fraiche (2,4)
In kruidenboter gebakken champignons met courgette
in romige saus gegratineerd met Parmezaanse kaas. (2,4)
Chicken wings, gemarineerde kippenvleugels met sweet chilisaus (2,5,9,11)
Scampi’s salade (ook als maaltijd verkrijgbaar) (8)
Carpaccio van ossenhaas met truffelcrème (2,4,6)
Tapasplankje “Stads” (2 personen)

6,25
7,50
9,00
9,50
10,50
10,50
14,50

Soepen
Crèmesoep van pommodorie tomaat (1,2,4)
Champignon-preisoep (1,2,4)
Franse uiensoep gegratineerd met kaas (2,4)

5,50
5,50
6,75

Salades
Salade met licht gesmolten Val-dieu kaasje, gebakken champignons
en een mosterd-dille dressing. (4,5,6)
“Stads” salade met gegrilde Schotse zalm, scampi’s, olijven,
gebakken spekjes en dille lemon dressing. (5,8,12)
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14,00
15,50

Diner (vanaf 17:00 uur)
Pasta’s
Tagliatelle Sorpresa met ei, spekjes, tomaat, champignons,
mozzarella in een romige saus. (1,2,4)
Tagliatelle Scampi’s met zon gedroogde tomaat en bosui
gebakken in knoflookolie (2,8)

15,00
16,50

Vis
Zalmfilet in folie, gesmoord in kruidenboter. (2,4,12)
Scampi’s in knoflook gebakken (2,4,8)

21,50
22,50

( Alle bovenstaande geserveerd met salade en frites)

Vlees
Stoofpotje van varkenshaas in stroganoff-saus (2,4,5)
Kipsaté: spies van gemarineerde kip met saté-saus(2,5,7)
Zoervleisj (deze moet u geproefd hebben!) (2,5)
runder stoofvlees op z’n Limburgs bereid.
Spare-ribs, geserveerd met twee koude sausjes. (1,2,4,5)
Varkenshaas met saus naar keuze.*
Spies varië , spies (300gram) met kip, varkenshaas, ossenhaas en spek
Entrecote (300gram) met saus naar keuze.*
Tournedos (200gram zeer malse ossenhaas biefstuk) met saus naar keuze.*

14,50
15,50
17,50
20,50
20,50
24,50
25,50
29,50

(Alle bovenstaande geserveerd met garnituur en frites)
*Saus naar keuze: peper- (2,4), stroganoff- (2,4), zigeuner-(2,4), béarnaise- (1,2,4), champignon-roomsaus (2,4) of gebakken
champignons

(allergenen codes uitleg laatste pagina)

Onze Specials (vanaf 17:00 uur)
Vlees
Boeuf stroganoff; Haaspuntjes geflambeerd met wodka in stroganoff-saus,
geserveerd met salade en frites (2,4)
20,50
Varkenshaas “ Honey “; Varkenshaas met brie en honing,
Geserveerd met een bruine jus (1,2,4,5,9,11), garnituur en frites
22,50

Vis
Zeetong;
Gefileerde zeetong met garnituur, frites (2,12)
22,50
Duo;
Zeetong en scampi’s
Geserveerd met garnituur en frites (2,8,12)
22,50
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Onze Specials (vanaf 17:00 uur)
Penne
Penne con Queso met verschillende soorten kaas,
zongedroogde tomaat, bosui en walnoten (2,4,9)
17,50
Penne con Filetto met gebakken haaspuntjes, paprika,
champignons, uien en een vleugje basilicum. (2)
18,50

Salades
Pollo;
Kipplakjes met fruit gebakken in chilisaus (1,2,4)
17,50

Filetto;
gebakken haaspuntjes, paprika, champignons,
uien en een vleugje basilicum. (2)
18,50
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