
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
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SATÉ DE STAD
Maar dan ook de lekkerste! Garnituur van echte pinda.
Proef Bangkok in De Stad.
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FRIETJES MET SNACKKEUZE 
Mayo en appelmoes.
Keuze uit kipnuggets, kroket, frikandel. 
€5,95 (kindergerechten worden geserveerd zonder nagerecht)

PASTA MET RODE SAUS
Zeg maar pasta Bolognese.
€6,95 (kindergerechten worden geserveerd zonder nagerecht)

Mocht uw zoon of dochter een speciale wens qua gerecht hebben? 
laat het ons tijdig weten. Wellicht kunnen onze koks je helpen.

Alle hoofdgerechten serveren wij met dikke frieten en de lekkerste mayonaise 
(met uitzondering van de pasta en de stamppot), en onze heerlijke, reeds beroemde, groenten.

Extra salade: €3,95 (2 pers.)

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

MAASTRICHTER STOOF
De allerlekkerste huisgemaakte runderstoof naar Maastrichts recept. 
Huisgemaakte rode kool. Een absolute topper. 
Wij zouden het wel weten...

JERK CHICKEN
Botermals en traditioneel Jamaicaans gemarineerd.
Gegrild in onze houtskooloven.
Proef de vrolijke Caraïben in deze winterse dagen!

PASTA SCAMPI
Grote scampi met verse lintpasta. Saus van langoustine.
Dit noem je een pasta deliziosa!

PASTA TRUFFEL (V)
Verse pappardelle met gebakken kastanjechampignons.
Saus van truffel en verse tijm. Rucola en verse Parmezaan.

STAMPPOT VAN DE CHEF (V)
Deze vegetarische stamppot mag u niet overslaan!
Puree van pastinaak, geroosterde spruitjes en roodlof.
Boter van gebrande hazelnoot en verse groene kruiden.

SALADE RUNDERCARPACCIO
Onze niet weg te denken klassieker.
Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola. 


