Menu’s de Steenhoeve
Toeristen menu

Food on Wood For Two

3 gangen € 19.50 of 4 gangen € 25.Tonijnsalade

€ 22.50 p.p. Uitsluitend vanaf 2 personen

En/Of

Soep naar keuze

Salad on wood van drie soorten salade

**

**

Gekruide Kipfiletjes

Gemarineerde spareribs ca. 1000 gram

Met pepersaus of satésaus of Tex-Mex salsasaus

Met knoflook en bbq saus, friet en sla

**

**

Coupe Pistache ijs met slagroom en pinda chrunch
of Kop koffie/thee

IJs on wood

Streetfood menu
3 gangen € 25.00 of 4 gangen € 30.Pulled Pork En/Of Soep Duet 2 kleine soepjes
En/Of Nacho’s tortilla chips met salsa en kaas
**

Fish and chips Lekkerbek, friet, sla, kruidensaus

of

Home made Burger van rundvlees, friet, sla

**

IJshoorntje of Cornetto of Magnum of Raketje of Kop koffie/thee

Najaar menu

Menu Du Chef

3 gangen € 29.50 of 4 gangen € 36.Kippenlevertjes in bourgondische saus

3 gangen € 47.50 of 4 gangen € 55.Visrokerij van zalm en paling met een dille-lemonsaus

En/Of

En/Of

Look gamba’s vijf gepelde gamba’s in knoflook gebakken

Carpaccio met kruidensaus, oude kaas, ui en pittenmix

En/Of

En/Of

Soep naar keuze

Soep naar keuze

**

**

één Konijnenbout op Chefs wijze bereid

Zeetong

geheel gebakken in gebloemd jasje
Of
Klooster Steak Ierse kogelbiefstuk met kippenlevers en
bourgondische saus

of

Varkenshaas medaillons met Bourgondische roomsaus
of

Farmers Spaghetti met ui, champignons paprika,

**

pulled pork, bourgondische saus en kaas

Brussels Lekkernij wafeltje met warme kersen, roomijs

**
of

(ca. 400 gram) in

en slagroom Of Special koffie naar keuze

Crème brûlée ijs met caramelsaus en slagroom
Berenlekker Warme chocolademelk met chocolade ijs,
puntje chocolade likeur en slagroom

Steenhoeve menu

5 gangen € 49.50 p.p.

Mogelijk vanaf 6 tot 60 personen en uitsluitend per gehele tafel mogelijk

Een eeterij van diverse koude vis & vlees gerechten
**

Soep naar keuze
**

Keuze uit: Gebakken zalmfilet of Ierse Angus biefstuk of Varkenshaas medaillons
Geserveerd met diverse sauzen, aardappelen, groentenmix, en sla
**

Nagerecht van ijs & bavarois
**

Kop koffie/thee met bonbons
Afwijkingen en/of andere samenstellingen van de menu’s is niet mogelijk
Deze menu’s zijn ook niet mogelijk met andere acties en aanbiedingen en betaling met cadeaukaarten
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