Dinerkaart

(worden geserveerd met brood)

Carpaccio classico parmezaan | kappertjes | pijnboompitten | rucola		
Gerookte forel salade appel | koriander | Oosterse vinaigrette		
Grove Doesburgse mosterd soep dragon					
Seranoham rucola | aioli | olijven | hazelnoot					
Bouillabaisse crostini gamba’s | rouille					
Voorgerecht buiten de kaart om

Maaltijdsalades

€ 9,25
€ 9,25
€ 6,00
€ 8,75
€ 12,50

(worden geserveerd met brood)

Salade met geitenkaas serano ham | komkommer | tomaat | zonnebloempitten (ook vegetarisch)
Kipsalade gebakken kip | croutons | tomaat
Thaise salade kip | peulen | haricot verts | Thaise dressing | bosui (ook vegetarisch)
Carpaccio salade kappertjes | parmezaan | rucola | zonnebloempitten
Salade met gerookte zalm kappertjes | croutons | rode ui

Hoofdgerechten

(worden geserveerd met groenten, frites en salade)

Tournedos (200 gram) jus van rode port | tijm				
Varkenshaas saus van bospaddenstoelen | hazelnoot			
Linquine geitenkaas pijnboompitten | rucola | pestosaus 		
Zalm kruidensla | remouladesaus
				
Roerbak kip peulen | bosui | champignons (ook vegetarisch)		
Kalfs rib-eye jus van gepofte knoflook 					
Bouillabaisse gamba’s | kabeljauw | crostini | rouille			
Hoofdgerecht buiten de kaart om

Plates

12,75
12,75
12,75
13,75
13,75

€
€
€
€
€
€
€

24,50
17,25
15,75
18,25
16,25
19,75
19,75
19,75

(worden geserveerd met sla en frites)

Stadskelderburger aioli | tomaat | sla | uienringen
Kipsaté huisgemaakte atjar | kroepoek

Voor de kinderen

(tot 12 jaar)

Kindermenu frites met kroket | frikandel | kipnuggets | incl. ijsje
Pasta Bolognaise incl. ijsje

Voor bij de borrel

14,75
14,75

Bittergarnituur diverse gefrituurde hapjes | brood | smeersels | kaas
Bitterballen (6 stuks)
Warme gemengde hapjes (10 stuks)
Oude kaas met mosterd
Knoflookolijven
Brood met smeersel per persoon
Borrelplankje 3 soorten charcuterie & olijven

8,50
8,50

14,50
6,50
5,75
4,50
4,00
2,00
11,50

Onze gerechten bevatten allergenen. Laat het ons weten als u allergieën heeft.

Voorgerechten

Lunchkaart (tot 17.00 uur)

Broodjes keuze uit wit of bruin brood

Oude kaas / ham / rosbief
Brie rucola | pesto
Gezond kaas | tomaat | ei | komkommer | rauwkost
Zalm veldsla | kappertjes | verse peper
Gebakken kip champignons | veldsla | chilisaus
Carpaccio parmezaan | rucola | zonnebloempitten
Eiersalade kerrie | ui | rucola
Wrap geitenkaas | rucola | rouwkost

5,25
7,00
7,00
7,50
7,00
7,25
6,50
7,75

Diversen

Tosti ham | kaas
2 kroketten met wit of bruinbrood
Tournedos met brood
Uitsmijter incl. 2 soorten beleg
Grove Doesburgse mosterd soep dragon
Pasta bolognaise rucola | Parmezaan
(worden geserveerd met brood)

Salade met geitenkaas komkommer | tomaat | zonnebloempitten | seranoham (ook vegetarisch)
Kipsalade gebakken kip | croutons | tomaat
Thaise salade kip | peulen | haricot verts | Thaise dressing | bosui (ook vegetarisch)
Carpaccio salade kappertjes | parmezaan | rucola | zonnebloempitten
Salade met gerookte zalm kappertjes | croutons | rode ui

Plates

12,75
12,75
12,75
13,75
13,75

(worden geserveerd met sla en frites)

Stadskelderburger aioli | tomaat | sla | uienringen
Kipsaté huisgemaakte atjar | kroepoek

Voor de kinderen

(tot 12 jaar)

Kindermenu frites met kroket | frikandel | kipnuggets | incl. ijsje
Pasta Bolognaise incl. ijsje

Voor bij de borrel

Bittergarnituur diverse gefrituurde hapjes | brood | smeersels | kaas
Bitterballen (6 stuks)
Warme gemengde hapjes (10 stuks)
Oude kaas met mosterd
Knoflookolijven
Brood met smeersel per persoon
Borrelplankje 3 soorten charcuterie & olijven
Stadskeldermontfoort

14,75
14,75

code:1020304050

8,50
8,50

14,50
6,50
5,75
4,50
4,00
2,00
11,50
www.stadskeldermontfoort.nl

Onze gerechten bevatten allergenen. Laat het ons weten als u allergieën heeft.

Maaltijdsalades

4,00
7,75
19,75
8,75
6,00
10.00

