Lunch van ma t/m zo tot 16.00 uur

Lunchgerechten
Soepen (geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Wij accepteren Mastercard en Visa

Gebonden aspergesoep (vegetarisch is mogelijk) 6,30
Romige tomatensoep 5,90

(Het is helaas niet mogelijk om apart af te rekenen)
Tosti's (geserveerd met wit brood)

Om u de beste kwaliteit te garanderen werken wij alleen
met verse producten. Hierdoor kan de wachttijd tijdens
drukkere periodes langer zijn en kunnen er gerechten op
gaan.
Voor speciale wensen of een allergie kunt u altijd een
medewerker raadplegen.

Mozzarella - pesto - tomaat 6,00
Spinazie - kaas - pesto 5,90
Ham - kaas 4,90

Spiegeleieren (geserveerd met bruin brood)
Spek 7,00
Ham en kaas 6,90

Omeletten (geserveerd met bruin brood en boter)
Mozzarella - tomaat 7,50
Gerookte zalm 7,50
Ham - kaas 6,90

12-uurtje 8,10
3 sneeën bruin brood - ham – kaas – kroket –
gebakken ei - rundvleessalade

Borrelhapjes

Half eentje 8,50
Kleintje tomatensoep - 2 sneeën bruin brood gebakken ei – ham – kaas - kroket - rundvleessalade

Warme gerechten

2 vleeskroketten óf frikandellen - brood 6,90
2 vleeskroketten óf frikandellen - frites 7,90
Varkensschnitzel champignonroomsaus - frites 11,30
Kipfilet satésaus - frites 13,90

Waldkorn broodjes

Broodplankje deluxe 4,50
Met kruidenboter en spreads
Bitterballen 5,00
10 stuks met mosterd en mayonaise
Snackmix 5,00
10 stuks met mosterd en mayonaise
Inktvisringen 5,00
10 stuks met lichtpittige dip

IJskaart

Gezond met ham – kaas – tomaat – komkommer – whiskydip 8,50
De stoep met brie – walnoten - honing - rozijnen 8,50
Noordervaart met gerookte zalm - cocktailsaus 8,90
Warme beenham met pruimencompote 8,90

Capprizio 6,00
vanille-ijs - caramel – omhulsel van witte
chocolade – nootjes – slagroom

Maaltijdsalades (geserveerd met brood en kruidenboter)

IJstaartje made by ‘t IJshofje te Meijel
rood fruit – slagroom

Salade de Stoep met brie - walnoten - rozijnen - honing 13,50
Salade Noordervaart met noorse garnalen – forel - 13,50
gerookte zalm - cocktailsaus
Salade Kip met fruit - kerriesaus 13,90

Koffie de stoep 6,00
kopje koffie of thee – likeur – slagroom –
bonbons
Kinderijs 3,50
bol ijs naar keuze – smarties – slagroom

