A la carte menu

Eetcafé De

Steenhoeve

Voorwaarden actie menu’s Geef bij de reservering vooraf door waar u van gebruik wenst
te maken. per reservering 1 soort keuze mogelijk. maximaal 8 pers. Per reservering
*voor actievoorwaarden kijk op desbetreffende website
*Deze menukaart kan niet in combinatie met andere kaarten,
acties en/of menu’s en met feestdagen

Betalingen bij gebruik van dit menu: Contant of Pin (geen creditcard)
betalingen met cadeaukaarten is NIET mogelijk

Lunch serveren wij vanaf 12.00 tot max. 16.00 uur
Lunchplateau de Luxe (minimaal vanaf 2 personen en per gehele tafel) prijzen zijn per persoon

€ 19.95 p.p.

Kopje soep, diverse soorten brood, kaas, beleg, salade, kipsalade, tonijn, gerookte zalm & paling en kroketje

Appetizers

gezellig om samen te delen, vooraf bij de borrel
Brood kruidenboter € 4.95
Brood met smeersels o.a. salsa, kruidenboter, olijven € 6.95
Portie Brabantse Bitterballen 8 Bourgondische bitterballen met mosterd € 7.50
Nacho’s
chili tortilla chips met tomatensalsa en kaas € 7.50
Oost & West plankje 4 soorten loempia snacks met knoflook en chilisaus totaal 12 stuks € 10.50

A La Carte Menu serveren wij vanaf 13.00 tot max. 20.00 uur
3 gangen menu € 38.50 p.p. keuze uit: (1x voorgerecht, 1x hoofdgerecht, 1x nagerecht)
Bij 4 gangen menu € 46.- p.p. keuze uit: (2x voorgerechten, 1x hoofdgerecht, 1x nagerecht)
U heeft de keuze uit gerechten van deze kaart. Let op! Bij enkele gerechten berekenen wij een toeslag

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Kartoffel Salade en glutenvrije aardappelsalade met

Fish and chips Lekkerbek, friet, sla, kruidensaus

tomaat, komkommer, atjar en rode ui

Gebakken Forel* hele forel met tomaat en basilicum

***

Kippenlevertjes ouderwetse gebakken in bourgondische saus
***

Tonijn taartje huisgemaakte tonijnsalade met cocktailsaus
***

Salade Italiano koude salade van bio volkoren spaghetti,
Toscaanse kruiden, tomaat, paprika, geitenkaas en kruidensaus
***

Pomodori soep

Italiaanse Tomatensoep
***

Soep du chef wisselende soep (beperkt voorradig)
***

Pulled Pork met ui, tomaat, kaas en smokey grillsaus
***

Chicken salad van gerookte kip, ananas, kruidensaus en bacon
***

Rundercarpaccio (toeslag 1.50 p.p.)
met kruidensaus, oude kaas, ui en pittenmix
***

Look gamba’s (toeslag 1.50 p.p.)

vijf gepelde gamba’s in knoflook gebakken
***

Visrokerij (toeslag 3.00 p.p.)
van zalm en paling vergezeld met een dille-lemonsaus
Bij de voorgerechten serveren wij brood en kuipje roomboter
extra verkrijgbaar kruidenboter € 2,50 per portie

***

***

Oosterse Saté* varkenshaassaté in ketjap, chili en pindasaus
***

Chicken Filipino* Cordon Bleu style ananas, ham en kaas
***

Brabantse Schnitzel* met ui, champignons, bacon en kaas
***

Boeren Varkenshaas medaillons* met ui, champignon, bacon
***

Veggie pasta spaghetti met ui, paprika, ananas Tex-Mexsaus
***

Farmers Spaghetti met pulled pork en bourgondische saus
***

Cajun Burger * vegetarische Mexicaanse burger
***

Mexican Chicken (toeslag 1.50 p.p.)
roerbak van kip, paprika, ui, ananas, Tex Mex saus en rijst
***

Spaanse garnalen*(toeslag 2.50 p.p.) in knoflook en salsasaus
***

Ierse Angus Steak!* (toeslag 3.50 p.p.) naar keuze:
pepersaus of satésaus of Tex-Mex saus of Bourgondische roomsaus
***

Zalm à la mediterrane* (toeslag 4,50 p.p.)
in de oven bereid met kruiden, dille, rode ui en tomatensalsa

Nagerechten
Coupe Pistache met pindachrunch en slagroom
***

Supplementen
Eventueel extra uitbereiding van uw gerechten

Eventueel extra bij te bestellen
Koude sauzen: Knoflook-, Curry-, Tomatenketchup of extra Mayonaise € 0.95 p.st.
Warme sauzen: pepersaus of satésaus of Tex-Mex salsasaus
of Bourgondische bruine roomsaus € 2.50 extra
Aardappelwedges uit de oven met kaas per portie € 3.50 p.st.
aardappel kroketjes per portie € 3.50 p.st.
Portie gebakken uien, champignons en spekjes per portie € 5,-.
Al onze warme gerechten worden in glutenvrije & lactosevrije boter bereid
*deze hoofdgerechten serveren wij met portie friet , sla en een puntje mayonaise
!Biefstuk kan op 3 manieren gebakken worden:
Rare: bijna rauw, alleen aan de buitenkant gebruind (50-55°C)
Medium: enkel de kern rood (60-65°C) of Well Done: doorbakken (70-75°C)
Steaks worden standaard medium gebakken,
als U een andere wijze wenst geef het dan aan ons door

*Berenlekker Warme chocomelk, chocolade ijs,
chocolade likeur en slagroom
***

Appel-kaneel Yogo Yoghurt met compote van appel en kaneel
***

*Dutch koffie met boswandeling en slagroom
***

Crème brûlée ijs met caramelsaus en slagroom
***

Coupe Amarena (toeslag 1.- p.p.) Twee bolletjes Amarenakersenijs met stroopwafelstukjes en slagroom
***

Crispy Dame blanche (toeslag 1.50 p.p.)
roomijs op chocowafelcrunch met chocoladesaus en slagroom
***

Brussels Lekkernij (toeslag 2.- p.p.) Verse gebakken wafeltje
met warme kersen, Bolletje roomijs en slagroom
*Deze toetjes bevatten alcohol

