LUNCHGERECHTEN
SOEP

STADSE SOEP

Geserveerd in een glas
Geserveerd in een bord

€3,95
€5,95

SOEP VAN POMODORI TOMAAT
Geserveerd in een glas
Geserveerd in een bord

BROOD

€3,95
€5,95

U KUNT KIEZEN UIT

Licht, donker, mais oerbrood.
Speltbrood of een zacht broodje.

BELEGEN

Belegen kaas, sla, amandelschaafsel.
€5,95

TONIJNSALADE

Huisgemaakt tonijnsalade, kappertjes en cherrytomaat.
€6,95

STADSBURGER

Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat.
Dikke frieten met de lekkerste mayonaise + €2,50
€11,95

DE GROENE STAD

U mag het ook een heerlijk broodje gezond noemen.
Ham en/of kaas.
€6,95

BOERENBRIE OP BRUIN OERBROOD
Warme boerenbrie, honing, walnoot, rucola.
€6,95

STADS ‘EITJE’

Uitsmijter met drie eieren en
twee boterhammen met ham, kaas en/of spek.
€7,95

DIKKE-JASSEN-TIP:

Bij alle broodjes en tosti’s serveren wij in deze maanden
soep van Horster bospaddenstoelen, met een druppel truffelolie.
voor de prijs van €2,95

LUNCHGERECHTEN
STADSE LUNCH

Soep van de dag geserveerd in een wijnglas.
Toast van donker molenbrood met rundercarpaccio, winterse goulashkroket met
brood, tosti pesto en kaas. En een glas verse jus.
€13,95

TOSTI DE STAD

Geroosterd Turks brood met
ham, kaas. Of basilicumpesto en kaas.
Aan u de keuze.
Uiteraard kunt u ook kiezen voor bruin oerbrood.
€4,95

VITELLO TONNATO OP BROOD CHEF’S SPECIAL
Huisgegaard met lekkerste crème van tonijn.
Aanbevolen door de chef.
€9,95

CARPACCIO

Rode pesto, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola, truffeldressing.
Geserveerd op oerbrood.
€9,95

HOLLANDSE KROKET

Luxe rundvleeskroket op een zacht broodje.
Grove mosterd.
€4,95

KIDS

KINDERPLATEAU - SMEERUMLEKKERZELLUF

Aan jou de keuze: hagelslag, aardbeienjam, pindakaas of Nutella.
€2,50

KINDERTOSTI DE STAD
Licht brood, met ham, kaas.
€3,25

IN PLAATS VAN
Wellicht gaat uw voorkeur uit naar een alternatief
als voorgerecht.

CARPACCIO

Gemarineerd in rode pesto.
Pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise.
€6,90

VITELLO TONNATO

Huisgemarineerde- en gegaarde zachte kalfsmuis
met de lekkerste crème van tonijn.
€6,90

SCAMPI KNOFLOOK

De naam zegt het al, héél véél knoflook.
€7,90

‘PROEVERIJ DE STAD’

Proef de vele heerlijkheden als voorgerecht.
Wat een verrassend heerlijk begin!
(te bestellen per 2 personen, prijs per persoon)
€7,90

LUXE BROODPLANKJE P.P
€1,95

Genoemde bedragen zijn meer-prijzen.

MAALTIJDSALADES
RUNDERCARPACCIO

Gemarineerd in rode pesto.
Parmezaan, pijnboompitten,
truffelmayonaise.
€14,50

NOORSE GEROOKTE ZALMSALADE
Luxe slasoorten, rode ui, kappertjes,
ei, dressing van mierikswortel.
€14,50

SALADE VAL DIEU

Zacht warm Val Dieu-kaasje,
luxe slasoorten, flespompoen,
rozijn, amandel.
Dressing van raz-el-hanout.
€13,50

HOOFDGERECHTEN
VLEES

EENDENBORSTFILET

Heerlijk winters! Jus van sinaasappel en tijm.

STEAK VAN DE JOSPERGRILL (ENTRECOTE)
Onze topper. De steak kan worden geserveerd met:
Jus van rode wijn en rozemarijn of beurre café de Paris
(kruidenboter van De Stad)
Meerprijs €3,90

SATE “DE STAD”

Maar dan ook de lekkerste! Garnituur van echte pinda.
Proef Bangkok in De Stad.

LIMBURGSE STOOF

Heerlijke zachtgegaarde runderstoof naar oud Maastrichts recept.
Vleugje appelstroop.Geserveerd met huisgemaakte rode kool en dikke frieten.
Wat een feest!

VIS

ZALMFILET HANOI CHEF’S SPECIAL

Aziatisch en boterzacht! Saus van ketjap en geroosterde sesam.
Meerprijs €3,90

COMBI-SEA

Zachte filet van zalm en witvis, samen met de lekkerste romige saus van dille.
Alleen nog zeezicht!

VEGETARISCH

“OPEN” RAVIOLI

Geserveerd met bospaddenstoelen, flespompoen, truffel en rode biet.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten,
aardappelgarnituur en de lekkerste mayonaise.
Salade op verzoek en uiteraard kosteloos.

MAALTIJDSALADES
RUNDERCARPACCIO

Gemarineerd in rode pesto.
Parmezaan, pijnboompitten,
truffelmayonaise.

NOORSE GEROOKTE ZALMSALADE
Luxe slasoorten, rode ui, kappertjes,
ei, dressing van mierikswortel.

SALADE VAL DIEU

Zacht warm Val Dieu-kaasje,
luxe slasoorten, flespompoen,
rozijn, amandel.
Dressing van raz-el-hanout.

WINTERSPECIALS

SANDWICH VAN VIS

Hoge sandwich van vis :
gerookte zalm, luxe slasoorten,
tonijnsalade van het huis, rode ui, ei,
mierikswortel-mayonaise.
€10,90

LIMBURGSE STOOF

De allerlekkerste huisgemaakte runderstoof
naar Maastrichts recept. Een absolute topper.
Geserveerd met dikke plakken brood.
Liever voor dikke frieten met de beste mayonaise? + € 2,25
€9,90

3-GANGEN KEUZEMENU
Het principe is eenvoudig; een 3-gangen keuzemenu voor €19,50

De gerechten wisselen regelmatig en de keuze voor het
hoofdgerecht bestaat uit zowel vlees-, vis-, als vegetarische gerechten.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

Keuze uit een drietal soorten soep geserveerd in een charmant wijnglas.
Mocht u graag een ander voorgerecht wensen dan hebben wij hiervoor de
‘In de plaats van -kaart’ beschikbaar.

Vrije keuze van de kaart (ook maaltijdsalades)

Keuze uit een tweetal een heerlijk dessert
of koffie / thee

Mocht u met een groep van 8 of meer willen komen dineren dan stellen we
graag samen met u een groepsmenu met keuzes samen.
Alvast een prettige avond.
Team De Stad

