BORRELKAART
BROODPLANKJE (2 PERS.)

Het lekkerste brood geserveerd met olijfolie, zeezout, aioli,
boter en een tapenade van de chef.
€1,95 p.p. (vanaf 2 personen)

NACHO’S

Heerlijke nacho’s, ruim belegd, met een Mexicaanse licht pittige tomatensaus.
Topping van crème fraîche en lente-ui.
OOK VEGETARISCH TE VERKRIJGEN
€5,25

KAASJE UIT DE OVEN (VAL DIEU)

Warm uit de oven, geserveerd met een vruchtencompote en het lekkerste brood.
€6,90

BITTERBALLEN - DRAADJESVLEES OF VEGETARISCH

8 stuks.
De lekkerste Amsterdamse Oma Bobs draadjesvlees of vegetarische bitterballen.
Geserveerd met Limburgse mosterd.
€6,40

BORRELGARNITUUR DE STAD

Een borrelgarnituur maar dan net even anders. Wereldse smaken!
“Bitterballen” van Oma Bobs in Aziatische en Mediterrane smaken,
Mexicaanse nacho’s, cassave kroepoek, katjang pedis.
Met bijpassende sauzen.
€14,45
Alleen luxe gefrituurde snacks €9,90 (10)

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.
Spelt- en/of zacht broodje

JONG BELEGEN

Jong belegen kaas, sla, amandelschaafsel.
€5,95

STADSBURGER

Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat, relish van rode ui.
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.
€7,95

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

UITSMIJTER DE STAD

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

CARPACCIO

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

TIP VAN DE CHEF

Bij alle broodjes en tosti’s serveren wij in deze zonnige maanden
een zomerse soep van bospeen en verse gember.
Voor de prijs van €2,95.

LUNCHGERECHTEN
STADSE LUNCH

Soep van de dag geserveerd in een wijnglas.
Salade carpaccio, luxe rundvleescroquet met brood, cracker tonijnsalade.
Inclusief een glas verse jus.
Naast een Stadse lunch,
serveren wij ook een vegetarische Stadse lunch.
€13,95

TOSTI DE STAD

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

CROQUET* - RUNDVLEES OF VEGETARISCH
Luxe rundvleescroquet of vegetarische croquet.
Grove mosterd.
€4,95

SPICY CHICKEN - CHEF’S SPECIAL

Pulled chicken, Romeinse sla, zoetzure komkommer, huisgemaakte aioli.
€8,25

ZALM

Gerookte Noorse zalm, luxe slasoorten,
rode ui, ei, chips van groenten.
Limoenmayonaise.
€10,90

SANDWICH

KIPFILET

Huisgegaarde en gegrilde kipfilet,
bacon, tomaat, veldsla, chips van groenten.
Aioli.
€9,95

TONIJN

Huisgemaakt tonijnsalade, kappertjes en cherrytomaat.
€8,95

KIDS

KINDERPLATEAU - SMEERUMLEKKERZELLUF

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

KINDER-UITSMIJTER

Een kindermaat uitsmijter met ham en/of kaas
En ketchup...! (omdat dat zo lekker is).
€3,95
*Al onze snacks & croquetten zijn afkomstig van het beroemde huis “Oma Bobs”

MAALTIJDSALADES
RUNDERCARPACCIO

Gemarineerd in rode pesto.
Parmezaan, pijnboompitten,
truffelmayonaise.
€14,90

SALADE VAN GEROOKTE ZALM
Luxe slasoorten, rode ui, ei.
Limoen mayonaise.
€15,50

SALADE VAN WATERMELOEN

Gemarineerde watermeloen, munt, Griekse feta, zoetzuur van rode
ui, zwarte olijfringen
€13,90

CEASAR SALAD

Huisgegaarde en gegrilde kip, Romeinse sla, bacon, ei, Parmezaan,
croutons en de lekkerste ceasardressing.
€14,90

3-GANGEN KEUZEMENU
Het principe is eenvoudig; een 3-gangen keuzemenu voor €21.
Alleen een hoofdgerecht kan natuurlijk ook: €16,75.

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 nagerechten van de dag.
Of koffie en/of thee-variant.

Mocht u met een groep van 8 of meer personen willen komen.
Dan stellen we graag samen met u een groepsmenu samen.
Wij wensen u alvast een prettige avond.
Team De Stad

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

CARPACCIO

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

SCAMPI KNOFLOOK

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

KAASJE UIT DE OVEN (VAL DIEU)

Geserveerd met vruchtencompote en het lekkerste brood.
€6,95

‘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.

HOOFDGERECHTEN
VLEES

MAISHOEN VAN DE GRILL

Gevogelte op zijn best! Mals en sappig.
Zomers geserveerd met een frisse getomateerde kalfsjus.

KALFS-ENTRECOTE (CHEF’S SPECIAL)

Gegrild in onze houtskooloven (Josper). De steak kan worden geserveerd met:
Argentijnse chimichurri of USA cajunboter

“Chimichurri”

De Italianen hebben de pesto, Argentijnen de chimichurri
(licht-zuur en mild pittig)
Meerprijs €3,95

SATE “DE STAD”

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

STADSE BURGER

Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat, relish van rode ui.
Dikke frieten met de lekkerste mayonaise.

VIS

BRETONSE ZALMFILET (CHEF’S SPECIAL)
Boterzacht. Huisgemaakte jus van kreeft.
Meerprijs €3,95

COMBI SEA

Langzaam gegaarde viscombinatie van zalm en witvis.
Frisse, romige saus van Chardonnay en limoen.

VEGETARISCH

THAISE GROENTECURRY

Baby paksoi, geroosterde cashewnoten, noedels.

Kiest u alleen voor een hoofdgerecht?: €16,75
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten,
aardappelgarnituur en de lekkerste mayonaise.
Salade op verzoek en uiteraard kosteloos.

KINDERKAART
VOORGERECHTEN

TOMATENSOEP MET BALLETJES
€3,50

MINI-CARPACCIO
€4,90

BROOD EN BOTER
€1,90

HOOFDGERECHTEN

SNACK UIT ONZE FRITUUR

Maak je keuze uit een kroket, frikandel, of kipnugget.
Geserveerd met friet, appelmoes, mayo,
en een beetje salade (we beloven het: echt maar een beetje).
€6,75

KIPSATE VOOR KLEINE MENSEN
Geserveerd met friet, appelmoes, mayo.
€9,75

STEAK MET KRUIDENBOTER

Geserveerd met friet, appelmoes, mayo.
€11,50

PASTA RODE SAUS

Pasta Bolognese is het chique woord.
Wij noemen het gewoon pasta rode saus.
€8,50

NAGERECHTEN

MINI DAME BLANCHE

Gewoon een dame blanche maar dan net ietsjes kleiner.
€4,25

NAGERECHT VAN DE DAG
Laat de kok je verrassen!
€5,50

