LUNCHKAART
LUNCHSOEP VAN DE DAG
€3,95

LUNCHSOEP VAN POMODORI TOMAAT
€3,95

LEKKERSTE BROODPLANK

Met olijfolie, huisgemaakte aioli en tappennade
€4,80

CROQUET

Luxe rundvleescroquet, grove mosterd.
€4,95

CROQUET KAAS RUCOLA

Kaas-rucolacroquet (vegetarisch), grove mosterd.
€4,95

BROODJE TONIJN

Huisgemaakt tonijnsalade, kappertjes en cherrytomaat.
€8,95

DE GROENE STAD

U mag het ook een heerlijk broodje gezond noemen.
Ham en/of kaas.
€8,95

BOERENBRIE

Boerenbrie met een zomercompote van appel en vleugje gember.
Geroosterde walnoot.
€8,95

STADSE UITSMIJTER

Uitsmijter van drie eieren.
Twee dikke boterhammen met ham en kaas (bacon + € 0,90).
€8,95

OSLO TOAST

Vers geroosterd brood belegd met gerookte Noorse zalm.
Huisgemaakte mayonaise van ansjovis , rode ui en groene kruiden.
€11,95

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

Kijk ook eens naar onze dinerkaart: een driegangen keuzemenu €24,95! Kinderkaart aanwezig.

LUNCHKAART
SCAMPI MEDITERRANEO

Grote scampi (5), veel knoflook en lekker brood. Vakantie!
€11,95

BROODJE CARPACCIO

Rode pesto, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola, truffeldressing.
Geserveerd op oerbrood.
€11,95

SALADE RUNDERCARPACCIO - CHEF’S SPECIAL

Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola.
€14,95

CEASAR SALAD - OOK VEGETARISCH MOGELIJK

Op veler verzoek weer op onze kaart.
Huis-gegrilde kipfilet, Little Gem, Parmezaan, ei, en croutons.
€14,50

“VIS IN DE STAD”

Heerlijke zomersalade van rode mul en grote scampi.
€17,50
Maaltijdsalades serveren wij met een broodplankje

SATÉ DE STAD MET BROOD

Maar dan ook de lekkerste! Garnituur van echte pinda.
Aziatisch zoetzuur. Proef Bangkok in De Stad.
Frites met de lekkerste mayonaise ipv brood + €2,50
€13,95

BURGER DE STAD

Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat, rode ui.
Frites met de lekkerste mayonaise ipv brood + €2,50
€12,95

U KUNT KIEZEN UIT

Licht, donker, mais oerbrood.
Spelt- en/of zacht broodje

KINDERPLATEAU - SMEERUMLEKKERZELLUF

Aan jou de keuze: hagelslag, aardbeienjam, pindakaas of Nutella.
€3,25

KINDERUITSMIJTER

Een kindermaat uitsmijter met ham en/of kaas.
En ketchup...! (omdat dat zo lekker is).
€4,25

Kijk ook eens naar onze dinerkaart: een driegangen keuzemenu €24,95! Kinderkaart aanwezig.

