Menukaart
Welkom bij Lunch & Eetcafé

De Steenhoeve

Restaurant De steenhoeve biedt u diverse mogelijkheden o.a.

Lunchkaart
Deze gerechten serveren wij
vanaf 11.45 tot 17.00 uur

A La Carte kaart
Op deze wijze kunt u zelf bepalen hoeveel gangen u wenst en welke prijs u betaald
Deze kaart serveren wij tot een max. van 14 personen.
Voor groepen vanaf 15 tot 25 personen kunt u de keuze maken uit één van de menu’s
Of ons a la carte dinermenu

Zalen ‘t Trefpunt
o.a. één van onze Die Meede zalen of Biesbosch zaal met eigen terras
geschikt voor vergaderingen, feesten, familie diners etc. etc.
Ook verzorgen wij voor groepen
diverse koud & warme buffetten, walking dinners etc.

Hotel ’t Trefpunt
een overnachting in één van onze 36 hotelkamers
o.a. Comfort, Familie-, Mindervalide kamers
Met leuke aantrekkelijke arrangementen

Grill-Café Onze Buren
Is mogelijk voor groepen voor All You Can Eat Steengrill

*Om te weten:
*Al onze gerechten worden a la minute vers bereid, daarom kan er een bepaalde wachttijd zijn voor de bereiding
* Heeft u een voedselallergie of intolerantie? Meld het ons. Zodat wij er zeker van zijn dat het volgens Uw normen wordt bereid
*Als U aan een tijd gebonden bent, kunt U ons daar vooraf op attenderen!
*Om wachttijden te beperken is het raadzaam om vooraf de keuzes door te geven!
*Afrekenen kan uitsluitend per gehele tafel *In het gehele bedrijf zijn de horeca huis- en gedrag regels van toepassing
*Wij accepteren de volgende betaalmogelijkheden: contante Euro’s, V Pay, Visa, Maestro, Eurocard, American express,
Restaurantdinercard, Nationale Horeca Cadeaukaart, VVV card, Bruisend Made
*Rookwaren zijn alleen verkrijgbaar tegen contante betaling in de automaten.
*deze kaart is niet mogelijk in combinatie met actiemenu’s en of gerechten.

TIP! Heeft U genoten van Uw maaltijd en wilt U een kennis, relatie, vriend of geliefde net zo laten genieten?
Geef dan een Dinerbon van De Steenhoeve cadeau
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Menukaart
A La Carte kaart
Op deze wijze kunt u zelf bepalen hoeveel gangen u wenst en welke prijs u betaald
Heeft U glutenvrij, lactosevrij,
egetarisch of allergie dieet, geef het door aan onze bediening, zodat wij in overleg met het keukenteam
er zeker van zijn dat uw gerecht en garnituren volgens Uw normen wordt bereid
Tip! Als U alleen een hoofdgerecht besteld kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer duurt.
Wij adviseren u dan om (indien gewenst) een appetizer te nemen om de wachttijd te veraangenamen

Appetizers
gezellig om samen te delen, vooraf bij de borrel of als voorgerecht

Brood kruidenboter € 4,95
***

Brood met smeersels o.a. kruidenboter, dip en olijven € 6.95
***

Portie Brabantse Bitterballen 8 stuks met mosterd € 7.50
***

Nacho’s pikanta

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

Voorgerechten
Kartoffel Salade en glutenvrije aardappelsalade met tomaat, komkommer, atjar en rode ui € 8.95
***

Kippenlevertjes ouderwetse gebakken in bourgondische saus € 8.95
***

Tonijn taartje huisgemaakte tonijnsalade met augurk en cocktailsaus € 9.95
***

Salade Italiano koude salade van bio volkoren spaghetti, Toscaanse kruiden,
tomaat, paprika, geitenkaas en kruidensaus € 9.95
***

Pulled Pork met ui, tomaat, kaas en een pikant smokey grillsaus € 10.50
***

Chicken salad van gerookte kip, ananas, kruidensaus en bacon € 10.50
***

Look gamba’s vijf gepelde gamba’s in knoflook gebakken € 11.50
***

Rundercarpaccio met kruidensaus, oude kaas, ui en pittenmix € 11.50
***

Visrokerij van zalm en paling vergezeld met een dille-lemonsaus € 13,-

Huis gemaakte Soepen
Pomodori soep

Italiaanse Tomatensoep € 7.50
***

Soep du chef wisselende soep (beperkt voorradig) € 7.50

Bij de voorgerechten & soepen serveren wij brood en kuipje roomboter
extra verkrijgbaar kruidenboter € 2,50 per portie
Glutenvrij broodje € 0.50 toeslag bereidingstijd minimaal 10 min.
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Menukaart
Vis & Vlees Hoofdgerechten
Fish and chips Lekkerbek, friet, sla, kruidensaus € 16.50
***

Gebakken Forel* in de huidgebakken forel (ca. 230 gram) met tomaat en basilicum € 17.50
***

Spaanse garnalen* gebakken in knoflook en salsasaus € 20.50
***

Zalm à la mediterrane* in de oven bereid met kruiden, dille, rode ui en tomatensalsa € 22.50
***

Zeetong* Noordzee tong (ca. 400 gram) in geheel gebakken in een gebloemd jasje € dagprijs
***

Home made Burger*100%rundvlees met ui, kaas, tomaat, augurk, salsa, spek op speltbrood € 17.50
***

Spare-Ribs* gemarineerde ribbetjes met knoflooksaus € 18.50
***

Oosterse Saté* van varkenshaas gebakken in ketjap en chili met pindasaus en atjar € 18.50
***

Chicken Filipino* Cordon Bleu style met chili en ananas en bedekt met ham en kaas € 19.50
***

Brabantse Schnitzel* met ui, champignons, bacon en kaas € 19.50
***

Boeren Varkenshaas medaillons* met uien, champignons en bacon € 19.50
***

Mexican Chicken roerbak van kip, paprika, ui, ananas, Tex Mex saus en rijst € 20.50

Biefstuk Hoofdgerechten Runderkogelbiefstuk Iers Angus van ca. 200 gram
Steak naturel* Ierse Angus naturel gebakken € 19.95
***

Pfeffer-Steak* extra gepeperde biefstuk met een peperroomsaus € 22.50
***

Steak garni* met gebakken champignons, paprika, uien en bacon € 25.***

Klooster Steak* biefstuk met kippenlevers en bourgondische saus € 27.50
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

Eventueel extra sausje erbij keuze uit: pepersaus of satésaus of Tex-Mex salsasaus
of Bourgondische bruine roomsaus € 2.50 extra

Diverse Hoofdgerechten
Veggie pasta

biologische volkoren spaghetti met ui, paprika, ananas en Mexicaanse saus € 15.50
***

Farmers Spaghetti met ui, champignons paprika, pulled pork, bourgondische saus en kaas € 16.50
***

Cajun Burger *Vegetarische burger gemaakt van paprika, kidneybonen, maïs, mozzarella en cajun
kruiden, salsa, augurk en tomaat geserveerd op speltbrood € 17.50
*Deze hoofdgerechten serveren wij met portie friet en een puntje mayonaise
Al onze warme gerechten worden in glutenvrije & lactosevrije boter bereid
Eventueel extra bij te bestellen

Koude sauzen: Knoflook-, Curry-, Tomatenketchup of extra Mayonaise € 0.95 p.st.
Aardappelwedges uit de oven met kaas per portie € 3.50 p.st. of aardappel kroketjes per portie € 3.50 p.st.
Portie gebakken uien, champignons en bacon per portie € 5.- p.st.
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