LUNCHKAART
SOEP

SOEP VAN POMODORI-TOMAAT
€4,95

SOEP VAN DE STAD
€4,95

BROODPLANK DE STAD
€4,95

DONKERE-DAGEN-AANBIEDING

Bij ieder gerecht uit onze lunchkaart serveren wij u onze Stadse soep naar
keuze voor de speciale prijs van €3,95. Daar krijg je het warm van!

BROOD

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

BRIE DE BOURGOGNE

lauw-warme boerenbrie, compote van vijg, walnoot en rucola.
€9,95

JONG BELEGEN

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

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.
€9,75

RUNDERCARPACCIO

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

CROQUET

Luxe rundvleescroquet, grove mosterd.
€4,95

CROQUET KAAS RUCOLA

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

UITSMIJTER DE STAD

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

LUNCHKAART
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

SCANDINAVIAN SPECIAL

Ons heerlijk huisbrood belegd met Gravad lax (gemarineerde zalm), ei,
dille en radijs.
€9,50

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

MAASTRICHTER STOOF - CHEF’S SPECIAL

De allerlekkerste huisgemaakte runderstoof naar Maastrichts recept.
Geserveerd met brood. Onze absolute topper.
Dikke frieten met de lekkerste mayonaise i.p.v. brood + €2,75
€10,95

KASTANJECHAMPIGNONS

Heerlijk winters uit de oven! Kastanjechampignons met een romige saus
van tijm en truffel. Dit samen met ons heerlijke huisbrood.
€9,95

SALADE

SALADE BIET EN GRAVAD LAX

Salade van twee soorten biet, rucola, gerookte amandel en radijs.
Dressing van balsamico.
Deze salade is ook vegetarisch te bestellen.
€13,95

SALADE VAN RUNDERCARPACCIO

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

KIDS

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

3-GANGEN KEUZEMENU
Het principe is eenvoudig; een 3-gangen keuzemenu €27,50.

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

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

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.
Salade op verzoek. Uiteraard kosteloos.
Kiest u alleen voor een hoofdgerecht dan is dat mogelijk €22,50
Kiest u een maaltijdsalade €19,95
Een heerlijk nagerecht van de dag.
Of koffie / thee.

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
ZALMFILET

Malse zalmfilet onder een dakje van groene kruiden. Zachte saus van saffraan.
Zo lekker kan zalm zijn.
MEERPRIJS €3,95

PLATEAU DE SAINT-MALO

Diverse zachtgegaarde vissoorten, Gravad lax en olie van dragon. Garnituur van
wortel en prei. Het doet je wellicht denken aan een volle bouillabaisse.
Romige saus van Pinot Grigio. Côte d’Azur!

MAASTRICHTER STOOF

De allerlekkerste huisgemaakte runderstoof naar Maastrichts recept.
Een absolute topper.
Wij zouden het wel weten...

SATÉ DE STAD

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

HERTENBIEF

Deze hertenbief grillen wij voor jou in onze Josper-houtskooloven.
Jus van truffel. Altijd een heerlijke combinatie. Donkere dagen!
MEERPRIJS €4,95

SWEET POTATO

Langzaam gegaarde ipomoea batatas oftewel: zoete aardappel. Gegrilde groene asperges
en zeekraal zorgen voor die lekkere bite naast de zachte zoete aardappel.
Saus van saffraan.

STEAK VAN KNOLSELDERIJ

Een verrassende versie van knolselderij. Gegrild in onze houtskooloven.
Salsa van verse groene kruiden.

SALADE BIET EN GRAVAD LAX

Salade van twee soorten biet, rucola, gerookte amandel en radijs.
Dressing van balsamico. Deze salade is ook vegetarisch te bestellen.

SALADE VAN RUNDERCARPACCIO

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

IN PLAATS VAN
Wellicht gaat uw voorkeur uit naar een
alternatief als voorgerecht.

RUNDERCARPACCIO

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

RAVIOLI

Handgemaakte ravioli met een vulling van het beroemde koeienras Belgische Blauwe.
Heerlijke herfstjus.
MEERPRIJS €7,95

BLINI

Oost Europees deeggerecht met een topping van Gravad lax,
crème van look en frisse radijs.
€7,95

KASTANJECHAMPIGNONS

Op verzoek terug op onze kaart. Uit de oven met een truffel-tijm-roomsaus.
Welkom gure dagen!
MEERPRIJS €7,95

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

