Welkom in

D’Oude
Stoep
Wij streven ernaar
een zo vers mogelijk
produkt bij u op
tafel te zetten,
bereid met streek- en
seizoensprodukten.
“Klassieke, eerlijke
keuken met een twist”
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Kleine kaart
Do- tm. Zo
Van 16:00 tot 00:00
Kleine trek
Ook als voorgerecht te bestellen
Boerenbroodplank met smeersels 					
Charcuterie, plankje fijne vleeswaren -boerenbrood		
Rillettes van eend-boerenbrood-gezouten boter			
Tapasplankje –olijven-chorizo/peer-gamba’s			
Kaasplankje – 4 soorten binnen –en buitenlands 		
Luxe borrelplank, gewoon lekkere hapjes 				
min.2 personen
Tapa van het moment (zie spiegel)					

€7,50
€10,50
€7,50
€11,50
€9,50
€11,50
€

Grote trek
Ook als hoofdgerecht te bestellen + €5,50

Beefburger -bbqsaus-zoetzuur-tomaat-pancetta			
€10,50
Satéh ajam -kipsate-pindasaus-brood					 €9,50

Snacks
Nacho’s, warm met guacamole & pittige salsa			
€7,50
Bitterballen (10 stuks)							 €3,50
‘de Rotterdamsche’ bitterballen (6 stuks) 				
€5,50
met krotenmosterd								
Warm bittergarnituur (10 stuks)					
€4,50
Tosti ham-kaas of chorizo-mozzarella				
€4,00
Vega lumpiaatjes 15 stuks							 €4,00
Calamares met knoflooksaus						 €6,50

Voorgerechten:
Huisgerookte eendenborst 					 €11,50
Gemengde salade, esdoornsiroop & granaatappelpitjes

Uiensoep 									 €6,50
Gegratineerd met gruyère

Carpaccio ‘d’Oude Stoep’ 					
Van Simentaler entrècôte met hazelnoot, pancetta,
oude kaas & truffelmayonaise

€12,50

Steak tartare								 €12,50
Van jodenhaas & bavette, op klassieke wijze geserveerd
met kropsla & vinaigrette

Salade rucola met coquilles 				
en rivierkreeft

€14,50

VegaSalade ‘d’Oude Stoep’ 					

€9,50

Schelpje met gegratineerde mosselen			

€9,50

Gemarineerd in citrusvruchten

Gepocheerde champignons, mozzarella, gegrilde, groene asperges &
groene salade met vinaigrette
Met bechamel & kaas

Hoofdgerechten:
Steak frites, de bistro klassieker!			
van mals rundvlees, met verse bearnaise &
de èchte Franse frites

€16,50

Lamsschenkel Provençale						 €17,50
gestoofd in rode wijn, tomaat en veel groentjes

ConfIt de canard						
langzaam gegaarde eendenbout met zuurkool gratin

€16,50

Black Angus Rumpsteak 						 €17,50
stevige biefstuk met saus naar keuze; kalfsjus, peper,
blauwe kaas, port of champignonsaus

Bretons vispotje					
volop vis in romige schaaldierenbisque
met boerenbrood & rouille (klein/groot)

KabeljauwfIlet in pancetta 				
met verse bearnaisesaus

€9,50/18,50
€16,50

Roergebakken grote scampi					 €19,50
met venkel & noilly prat vermouth

Vegetarisch:
groentenlasagne 							 €17,50
met salade van rucola, mozzarella, kerstomaatjes & basilicum

gnocchi 										 €16,50
met geroosterde aubergine, oerbiet & pompoen

tartelettes 								 €15,50
gevuld met bospaddestoelen, groene asperge & crème frâiche

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites & groenten
Supplementen €3,50 :
Salade met rauwkost
Extra frites
Gebakken aardappeltjes

Voor de kleintjes:
met frites, appelmoes, rauwkost
en een kinderijsje toe:
Schnitzel 150 gram							 €9,50
Beefburger 150 gram						 €9,50
Mini frikandelletjes of kipnuggets			
€9,50

Nagerechten:
Tarte tatin met bourbon vanilleijs 					 €8,50
Mousse au chocolat (van 76 % pure chocolade) 			
€9,50
Dame blanche vanille-roomijs en pure chocosaus 			 €7,50
Crème brûlée met sinaasappel & gember 				 €7,50
Dessert du maison van huisgemaakte taart tot profiterolles,
zie de spiegel

D’Oude
Stoep

