
LUNCHKAART

DE GROENE STAD 
U mag het ook een heerlijk broodje gezond noemen. 
Ham en/of kaas.
€9,75

GEITENKAAS DE PROVENCE
Lauw-warm uit onze oven. Gegrilde perzik, tijm en bloemenhoning.
€9,75

SOEP VAN POMODORI-TOMAAT  
€4,95

SOEP VAN DE STAD
€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

BROODPLANK DE STAD
€4,95

BROODJE TONIJN
Huisgemaakt tonijnsalade, kappertjes en cherrytomaat.
€8,95

LUNCH ZOMERCOMBI
Keuze uit onze soepen en tosti voor €8,95

CROQUET
Luxe rundvleescroquet, grove mosterd. 
€4,95

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

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



LUNCHKAART

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

KIDS

SALADE VAN RUNDERCARPACCIO
Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola.
€16,95

SALADE

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

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

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

BUITENGEWONE BEEF BURGER
200 gram juiciness!
Extra frites met de lekkerste mayo + €2,75
€13,75

SALADE ARABIQUE
Couscoussalade, gegrilde paprika, rode ui, gerookte amandel,  
geroosterde pompoenpit, munt en feta. 
Dressing van Pera-Rio sinaasappel.
€13,95

BLT - SANDWICH
Crispy bacon, litte gem, Coeur de Boeuf-tomaat, ei,  
en de beste cocktailmayonaise! Luxe lunchen heet dat!
€11,95

RUNDERCARPACCIO
Pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola, truffeldressing. 
Geserveerd op oerbrood.
€12,95



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 €21,00 
Kiest u een maaltijdsalade €19,75

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
Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola.
MEERPRIJS €7,95 

GEITENKAAS
Lauw-warm gereserveerd op houtskool gegrild Brioche brood, perzik en bloemenhoning.
Hoeveel Frankrijk mag het zijn?
€7,95

SCAMPI KNOFLOOK - CHEF’S SPECIAL
Zonder twijfel onze absolute aanbeveling.
MEERPRIJS €7,95

SERRANOHAM
Mooie combinatie ham met gegrilde perzik, parels van mozzarella, witte acetodressing.
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! 
€4,95

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.

RENDANG
Naar Javaans recept met zoetzuur van komkommer, koriander en rode peper.

FLANK STEAK
Gegrild op de kolen van onze Jospergril!
200 gram in combinatie met onze huisgemaakte chimichurri.
Montevideo aan uw tafel.
MEERPRIJS €4,75

MOROCCAN ZUCCHINI
Een wow-gerecht van gevulde bol-courgette met de kleuren en smaken van Marokko.
Yoghurt, munt, couscous, koriander, ras–el–hanout.

PASTA E SCAMPI - CHEF’S SPECIAL
Grote scampi geserveerd met linguine nero. De lekkerste olie en knoflook.
La bella vita aan uw tafel.
MEERPRIJS €3,90

BUITENGEWONE BEEF BURGER
200 gram juiciness van de grill.
Hij is dan ook buitengewoon lekker.

OXHEART CABBAGE
De pure smaken van op Aziatische wijze gemarineerde en gegrilde spitskool.
Chili en cashew maken het compleet.
Een vegan gerecht waar u vooral blij van wordt.

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

MAALTIJDSALADE CAESAR
Op veler verzoek weer op onze kaart.
Huis-gegrilde kipfilet, little gem, Parmezaan, ei, en croutons.

MAALTIJDSALADE ARABIQUE
Couscoussalade, gegrilde paprika, rode ui, gerookte amandel, geroosterde pompoenpit, 
munt en feta. Dressing van Pera-Rio sinaasappel.


