
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.
€9,50

BOERENBRIE
Boerenbrie met honing en geroosterde walnoot.
€9,50

LUNCHSOEP VAN DE DAG
€4,95

LUNCHSOEP VAN DE DAG
€4,95

CROQUET
Luxe rundvleescroquet, grove mosterd. 
€4,95

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

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

SOEP

U KUNT KIEZEN UIT
Licht, donker oerbrood.
Spelt- en/of zacht broodje.

BROOD

LUNCHTOPPER
Bij al uw lunchgerechten serveren wij u een soep van de dag voor €3,95

LUNCHKAART

STADS EITJE 
Uitsmijter van drie eieren.
Twee dikke boterhammen met ham en kaas (bacon + € 0,90).
€9,95

RUNDERCARPACCIO EN ASPERGES
Gemarineerde asperges, Parmezaan, pijnboompit.
€12,95

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 + €2,75 
€13,95



LUNCHKAART

BITTERBAL VAN ASPERGE (3)
Bitterbal van Limburgse asperges, ham, mayo van truffel.
€9,50

CAPRESE
Buffelmozzarella, basilicum, melange van gemarineerde mini tomaatjes.
€10,95

SPECIALS

KINDERPLATEAU - SMEERUMLEKKERZELLUF
Aan jou de keuze: hagelslag, aardbeienjam, pindakaas of Nutella.
€3,50

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

SANDWICH KIP/BACON
Huis gegaarde kipfilet, crispy bacon, ei, tomaat, aioli, veldsla.
€11,25

SANDWICH ZALM
Noorse gerookte zalm, radijs, crème van limoen, veldsla.
€11,25

KIDS

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

TOSTI KAAS PESTO 
Geroosterd Turks brood met basilicumpesto en kaas. 
Uiteraard kunt u ook kiezen voor bruin oerbrood.
€4,95

RUNDERCARPACCIO OP LIMBURGSE WIJZE
Rundercarpaccio, Limburgse asperges. Heerlijke voorjaars combinatie!
€15,95

SALADE

GEROOKTE ZALM
Gerookte Noorse zalm, buffelmozzarella, gegrilde asperges, 
krokante quinoa, groene cress.
€15,95

VAN DE ZON
Burrata, melange van gemarineerde mini tomaatjes, basilicum, tuinkers, crouton.
€14,50



3-GANGEN KEUZEMENU

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

Keuze uit een tweetal 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 
lekkerste mayonaise. M.u.v. de pastagerechten.. 
Salade op verzoek. Uiteraard kosteloos.
Kiest u alleen voor een hoofdgerecht dan is dat mogelijk €19,50

Het principe is eenvoudig; een 3-gangen keuzemenu €26,50.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

Een heerlijk nagerecht 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 
 



RUNDERCARPACCIO
Een originele lentevariant met gemarineerde Limburgse asperges.
MEERPRIJS €7,95 

ASPERGE EN ZALM
Een altijd heerlijke combinatie.
Dille, radijs en limoen-crème.  
MEERPRIJS €7,95

PARELS VAN MOZZARELLA
Mozzarella vergezeld van diverse soorten gemarineerde tomaat en verse basilicum. 
Smaaksensatie.
MEERPRIJS €7,95

CARPACCIO VAN ZWAARDVIS
Fris voorgerecht met een dressing van limoen en citroen. Jonge veldsla.
MEERPRIJS €7,95

IN PLAATS VAN

STADSE BROODPLANK
Het lekkerste brood van De Stad! 
Dit brood hebben we samen met onze overbuurman Bakkertje Bakker voor u ontwikkeld. 
Vers gebakken met huisgemaakte aioli en tapenade! 
€2,45 P.P.

Wellicht gaat uw voorkeur uit naar een
alternatief als voorgerecht.



HOOFDGERECHTEN

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

DORADEFILET
Licht gegrild. Frisse jus van tomaat en sjalot. Antibes in Noord Limburg!
MEERPRIJS €2,95

MEDAILLONS VAN LIMBURGS VARKEN.
Zachte medaillons gegrild in onze houtskooloven.
Honing en tijm zijn de ingrediënten van de bijpassende saus.

ORZO (GRIEKSE PASTA MET DE LOOKS VAN RIJST)
Pastagerecht met de smaken van basilicum-pesto. 
Onze chef grilt hierbij de lekkerste groene en witte asperges voor u.
Rucola en pijnboompit.

OSSENHAASSPIES VAN DE GRILL - CHEF’S SPECIAL
Dit voorjaar kiezen we voor een bearnaisesaus. Steak, bearnaisesaus 
en onze lekkere frieten…. Steek het vuur maar aan! 
MEERPRIJS €4,95

MAISHOEN
Favoriete keuze van onze Jospergrill! 
Botermals en heerlijk in combinatie met onze lentejus van groene kruiden.

CAULIFLOWER STEAK
Een steak maar dan van bloemkool.
Langzaam gegaard in huisgemaakte notenboter waarna gegrild boven de hete kolen.
Salsa van peterselie en hazelnoot.

MAALTIJDSALADE RUNDERCARPACCIO OP LIMBURGSE WIJZE
Rundercarpaccio, Limburgse asperges. Heerlijke voorjaars combinatie!

MAALTIJDSALADE GEROOKTE ZALM
Gerookte Noorse zalm, buffelmozzarella, gegrilde asperges, 
krokante quinoa, groene cress.

MAALTIJDSALADE VAN DE ZON
Burrata, melange van gemarineerde mini tomaatjes, basilicum, tuinkers, crouton.


