Lunchkaart de Steenhoeve
Deze gerechten van de lunchkaart serveren wij vanaf 11.45 tot 17.00 uur
Ook kunt u een keuze maken uit gerechten van onze dinerkaart

Bittergarnituren

Warme Broodjes uit de oven

gezellig om samen te delen, vooraf bij de borrel

Keuze uit wit stokbroodje of spelt broodje

Brood kruidenboter € 4.95
Nacho’s tortilla chips met salsa en kaas € 7.50
Brood met smeersels

Kip Hawaï kiprollade ananas en kaas € 7.95
Smos speciaal slamix, ham, komkommer, tomaat,

o.a. Kruidenboter, olijven, salsa € 6.95
Portie Brabantse Bitterballen 8 stuks € 7.50
Snackmix diverse warme minisnacks 12 stuks € 7.50
Oost & West plankje 4 soorten loempia snacks met
knoflook en chilisaus totaal 12 stuks € 10.50
Boeren plankje bestaande uit: 4 plakjes boerenworst,
4 stuks leverworst, 6 kaasjes, walnoten en olijven € 10.95

Lunch Soepen
Tomatensoep € 5.50
Soep du Chef (wisselende seizoensoep) € 5.50
Voor bij de soep
Mandje Brood met cupje kruidenboter € 1.50 p.p.

Veldt's Pannenkoeken Met suiker en stroop
Naturel € 6.00 Appel € 7.00 of Spek € 7.50
Gewoon Lekker Belegd

ui, mayonaise en kaas € 8.95
Tuna tonijnsalade, rode ui, tomaat en kaas € 8.95
Tex-Mex broodje Pikante kipfiletjes met paprika, ui,
kaas en Mexicaanse saus € 11.50
Oven Broodje Veggie Roerbak van ananas,
champignons, Paprika en kaas € 8.95

Eigerechten bereid met 3 eieren
Keuze uit melk witbrood of boeren mais brood

Uitsmijter of Omelet Ham en/of kaas € 7.95
Uitsmijter of Omelet Champignons/bacon € 8.95
Uitsmijter of Omelet Du Chef € 10.95
paprika, ui, champignons, kaas en bacon
Bettine omelet met geitenkaas en tomaat € 9.95

Maaltijd Salades klein € 10.50 of groot € 15.50
Worden geserveerd met brood

Keuze uit wit stokbroodje of meergranen spelt broodje

Jong/belegen Kaas € 5.Achterham € 5.Kipsalade € 5.Één kroket of frikandel € 5.Tonijnsalade € 5.-

Gerookte Kipsalade met ananas, kruidensaus, bacon
Tonijnsalade met augurk en cocktailsaus

Pasta-salade

koude bio pastasalade met kruiden,
tomaat, paprika, geitenkaas en kruidensaus

Boeren Tosti’s van maisbrood
Ham en/of kaas € 4.95
Croque Madame (met gebakken eitje) € 5.95
Croque kip lekker
Kaas, kipsalade, tomaat en kaas € 6.95

Panini
Kip-Pesto € 6.95

Diverse gerechten
één kroket of frikandel met friet, sla en mayo. € 8.50
Schnitzel met friet, sla en mayo. € 15.50
Kipsaté met Atjar en brood € 12.50
Kogel biefstuk met brood € 16.50
Fish and chips Lekkerbek, friet, sla,kruidensaus € 16.50
Home made Burger friet en sla € 17.50
Lunchplateau de Luxe (minimaal vanaf 2 pers.)

gevuld met gerookte kipfilet, kaas en groene pesto
Panini Pork € 7.95
Pulled pork, kaas en honing/mosterdsaus

Luxe broodjes
Keuze uit wit stokbroodje of meergranen spelt broodje

Gebakken kippenlevers in roomsaus € 8.95
Gerookte Zalm met ui met kruidensaus € 9.50
Beef carpaccio met ui, kaas en dressing € 9.50
IJsselmeer Ger. paling en dille-lemonsaus € 10.50
Broodje Gamba in knoflook en salsasaus € 10.50

Kopje soep, diverse soorten brood, kaas, beleg, salade,
kipsalade, tonijn, gerookte zalm & paling en kroketje
prijzen zijn per persoon € 19,95 p.p.
SUPPLEMENTEN
Puntzak Frites mayo € 3.50 of i.p.v. brood
Koude sauzen: Knoflook-, Curry-, Tomatenketchup of
extra Mayonaise € 0.95 p.st.
Glutenvrij broodje € 0.50 toeslag
'Heeft u een allergie? Meld het ons!'

Voor nog meer keuzes zie onze dinerkaart
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