
2-GANGENKEUZEMENU

Dit menu is te bestellen van vrijdag tot en met zondag.

Het betreft een keuze uit de hoofdgerechten 
inclusief een wisselend nagerecht van de chef.

Per mail via info@destadvenray.nl.
Of vanaf 15:00 uur tot 19:30 0478-581588.

Afhalen tussen 17:00 uur en 20:00 uur.

Graag presenteren wij u ons
tweegangenafhaalmenu.

BESTELLEN

AFHALEN

De prijs voor dit tweegangenmenu is €16,95.
Extra salade bij uw hoofdgerecht? €3,95 (2 pers).

Gerechten worden warm aan u meegegeven.

Het is ook mogelijk om gerechten koud aan u mee te geven. 
Zo kunt u op een moment naar keuze thuis het gerecht opwarmen.
Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op.

Wij bezorgen vanaf €40 gratis! 
Voor bestellingen onder €40 berekenen wij €4,50.

Team De Stad



INDONESISCHE RENDANG
Geurige rendang met witte jasmijnrijst.
Mooike wokgroenten, komkommer in Aziatisch zoetzuur, seroendeng.

MUMBAI CHICKEN CURRY
Romige curry met de smaken van India! Rode peper en lente-ui.
Knapperige papadum en geurige jasmijnrijst.
Mooie groenten en Aziatisch zoetzuur.

SATE “DE STAD”
Maar dan ook de lekkerste! Garnituur van echte pinda.
Mooie groenten en Aziatisch zoetzuur. Proef Bangkok in De Stad.

ZALMFILET
Langzaam garen maakt deze zalmfilet tot de smakelijkste!
Lente-stamppot van rucola en gremolata. Hollandaise van de chef 
Meer moet dat niet zijn! Mooie groenten.

COMBINATIE VAN GEGRILDE GROENE EN LIMBURGSE ASPERGES
Mousseline van Parmezaan. Boter van hazelnoot en verse hazelnoten
De meeste verrassende lentecombinatie! Mooie groenten.

VIS

VEGETARISCH

VLEES

RUNDERCARPACCIO
Luxe gemende salade met truffelmayo, Parmezaan, pijnboompit en rucola. 

SALADE

FRIETJES MET SNACKKEUZE 
Mayo en appelmoes.
Keuze uit kipnuggets, kroket, frikandel. 
€5,95

KINDERKAART

PASTA MET RODE SAUS
Zeg maar pasta bolognese.
Dit gerecht wordt als enige koud aan u meegegeven. 
Pasta koelt snel af en is thuis heel snel weer te verwarmen.
€6,95

Wijnen €13,95 - wit (gekoeld) Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc.
   - rood  Cabernet Sauvignon Merlot, Tempranillo.

2-GANGENKEUZEMENU

Al onze salades serveren wij met het lekkerste brood.

SALADE RODE MUL
Luxe gemengde salade met ansjovismayonaise, groene kruiden, crouton en ei.

SALADE DE LIMBOURG
Luxe gemengde salade met gegrilde groene en witte asperges, gemarineerde kriel-ei.


