TAPAS
Boquerones

€5,50

gemarineerde, zoet-zure ansjovisfilets

Gemarineerde olijven

€3,50

met kruiden, cornichons & gedroogde tomaat

Calamares Andaluza

€5,50

met gepofte knoflooksaus

Scampi

€6,50

gebakken in knoflook-chili olie & sherry

Gegrild buikspek

€6,50

van het iberico varken met mierikswortelmayonaise

Roseval gevuld met schapenkaas

€6,50

uit de oven met pedro ximenez stroop

Cannelloni con bechamel al forno

€7,50

gevuld met spinazie, pijnboompitjes & rozijntjes

Croquettas bacalau

€6,50

huisgemaakte bakkeljauw fritters met sweet chili dip

Pescaditos enharinados

€5,50

gefrituurde visjes met kruidenolie

Patatas bravas

€4,50

aardappel met pittige saus

Chorizo

€5,50

gebakken met peer & honing

Voorgerechten
Breekbrood met smeersels

€6,50

Aioli, paddestoelentapenade & kruidenboter

Carpaccio d’Oude Stoep

€10,50

Pecorino, pijnboompitjes, pancetta & truffelmayonaise

Huisgerookte eendenborst

€10,50

Met gekonfijte gember, kruidensalade & sinaasappeldressing

Salade mozarella & geitenkaas

€9,50

Halfgedroogde kerstomaatjes & basilicumdressing

Klassieke uiensoep
Gegratineerd met gruyère

€6,50

Hoofdgerechten vlees
Gekonfijte eendenbout

€17,50

Met huisgemaakte “corned beef” van varkenswang met saus van kalfsjus &
Rodenbach bier

Gildehoender maiskipfilet in serranoham

€15,50

Met rode uiencompote & krieksaus

Wildstoverij van hert, haas & wildzwijn

€16,50

In wildjus met kruidkoek & cranberries

Indonesische varkenshaas

€14,50

gesmoord in kruidige ketjapsaus met nasi koening

Beefburger d’Oude Stoep

€15,50

100 % rund met bbq saus, tomaat, huisgemaakte pickles & farmerhouse cheddar

Black angus rumpsteak

€16,50

Mooie, stevige biefstuk met saus naar keuze
(rode wijn, port, peper, champignon, blauwe kaas)

Saté van kipfilet

€13,50

Met pindasaus, zoetzuur, gebakken uitjes & casavekroepoek, frites of nasi koening

Hoofdgerechten vis:
Roulleaux van zalm & zeewolf

€17,50

met beurre blanc van prosecco & witte druiven

Roodbaarsfilet in sesamkorst

€15,50

met milde, gele currysaus, ingelegde gember & knoflook

Gegrilde tonijnsteak

€18,50

Met chimichurri & crushed potatoes

Hoofdgerechten vegetarisch:
Gnocchi met “vergeten” groenten

€15,50

Pecorinochips, kaassaus & cashewnoten

Mini-quiches

€13,50

Met wilde spinazie, rode ui, kerstomaatjes & crème fraîche

(Onze hoofdgerechten worden, mits anders vermeld, geserveerd met
verse frites van “de Bolle” & seizoensgroenten)

Kindermenu’s
Kipnuggets of frikandelletjes
Schnitzel of hamburger(150 gram)

€6,50
€7,50

Geserveerd met smiley’s, sausjes, appelmoes & rauwkost

Desserts
Chocolade-speculaasbrownie

€9,50

Met walnoten-roomijs & maple sirop

Salmiak-crème brûllée
Dame Blanche
Witte chocolademousse

€5,50
€6,50
€9,50

met bosvruchtencompôte & tequilagelei

Kaasplankje

€9,50

Frans, nederlands, italiaans......etc.

Taart van het moment

€7,50

Vers & huisgemaakt, zie de spiegel & krijtbord

Viert u een verjaardag, verloving, jubileum, of wilt u komen eten met een
grote groep? U kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen wat
de mogelijkheden zijn. Van lopend buffet, walking dinner tot speciaal
menu,niets is ons te gek om er een gezellige dag van te maken.
Heeft u onverhoopt enige vorm van een voedselallergie of intolerantie horen wij dit
graag van u. Onze chef zal zeker rekening met u houden.

