
3-GANGEN KEUZEMENU

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

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).
Hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en frites met de lek-
kerste mayonaise. M.u.v. de pastagerechten.. 
Salade op verzoek. Uiteraard kosteloos.

Het principe is eenvoudig; een 3-gangen keuzemenu voor € 24,95.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

Altijd twee heerlijke keuzes van de dag , of koffie / thee. NAGERECHT

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 
 



HOOFDGERECHTEN

“VIS IN DE STAD”
Heerlijke terras-salade van rode mul, Noorse gerookte zalm en grote scampi.

SALADE RUNDERCARPACCIO
Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola. 

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

PASTA CITTÀ - (V)
Dit gerecht zonder vlees is een absolute aanrader. Schelpen gevuld met spinazie, 
velderwtjes,  rode ui, room en Italiaanse kruiden. Gegratineerd met Taleggio. 
Mooie groenten.

RIB-EYE
Top steak, geserveerd met een top knoflookboter. Mooie groenten.
Meer moet dat niet zijn.
meerprijs €4,50

KABELJAUW
Zacht gegaarde kabeljauwfilet geserveerd in een bouillon van geroosterde trostomaat 
en dragonolie. Mooie groenten. Als smaken bij elkaar komen... 
meerprijs €4,50

SPARERIBS
Wat word ik hier blij van! 
Vele soorten maar dit vinden wij de lekkerste! 
Ribs zoals ze moeten zijn en daar kom je voor terug!
U mag kiezen uit een tweetal huismarinades: BBQ of Azie. Mooie groenten.

SATÉ BANGKOK
Maar dan ook de lekkerste! Garnituur van echte pinda.
Aziatisch zoetzuur. Mooie groenten. Proef Bangkok in De Stad.

5 SPICES CHILI CHICKEN
Bom van specerijen! 
Geregen aan een spies en gegrild in onze Josperoven. Mooie groenten.
De Stad is China-Town. 

BURGER ‘CLASSIC’
Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat, rode ui. 
Mooie groenten. 

OSSENHAASPUNTJES OP ARGENTIJNSE WIJZE 
Botermalse en kort gegrild in onze houtskooloven. De huisgemaakte chimichurri 
als marinade laat u denken aan de straten van Buenos Aires. Mooie groenten.


