Om snel en contactloos te handelen
rekenen wij graag per pin af.

Picknickmand € 37,50 per twee personen

Koud gerookte
Gravad lax zalm
Met
Hollandse
Metlimoenmayonaise
wasabi mayonaise,en
frisse
salade,garnalen
appel en
zoetzure komkommer
Loempia€caprese
[v]
8,50
Huisbereide mini loempia’s met mozzarella,
InsalataenCaprese
(V)
tomaat
basilicum
Met tomaat, buffelmozzarella, pijnboompitten,
basilicum en frisse salade
€ 8,50

Maaltijdsalades

Jus d’orange, smoothie, croissant jam, yoghurt granola,
wrap gerookte zalm & carpaccio, verse fruitsalade, Incl. bo
rden,
ÌðŒÐīĮÐšďÐĴÐăÐāāÐīĊūÐĊșĮĊÌœðÆìæÐīďďāĴÐāðĨȘ bestek, servet,t

Salade van de zee
mand & kleed
Borg € 55,00
Frisse salade, zalm, tonijn, gamba’s, kappertjes, rode ui,
tomaat en limoenmayonaise
Van maandag€ 10,75
t/m donderdag:

Early Bird Special;
Saladevroeg
carpacciodineren wat de
Frisse
salade,
carpaccio,
pijnboompitten,
Parmezaanse
pot schaft.
Van 16.00 tot 18.00
uur met
kaas, zongedroogde tomaten en pesto
een hoofdgerecht
€ 10,50 voor € 10,00!
Salade geitenkaas (V)
Frisse salade, gegrilde peer, vijgen, granaatappel,
hazelnoot, appel en mango
€ 10,50

Agenda Kampanje
Soepen

HOOFDGERECHTEN

Zacht gegaarde sukade

In eigen jus met Pakketje
een stukje
gegrilde
entrecote,
van
vis
tuinerwten
en puree
van schorseneren
Zalm,
roodbaars
en heilbot
met citroen, dille
en beurre blanc
is
:ÐÅāāÐĊÌďīÌÐťăÐĴ
€ 15,50
recht e
e
g
d
f
o
Met verse pesto en pittige gamba’sHo
nt
f groe ele
i
s
u
l
Zacht gegaarde Parelhoen inc
dapp
Mille-feuille [v]
en aar rnituur
Met rozemarijnjus en buikspek
Met roergebakken spinazie,€feta
en zongedroogde tomaatjes
ga
15,50

15-10 Lebbis - Cabaret

Groenterouleau (V)
Met stroop van rode port en gepofte cherrytomaten
DESSERT
€ 15,50
}ďīÐĊĴþÐŒĊīďďÌåīķðĴĉĮÆīĨďĊÐĉÐĴĨĮĮðÐŒīķÆìĴūĮ
s

Vissoep
16-10 Diederik
Jekel
- Theatercollege
Met
Hollandse
garnalen
€ 5,75

s

18-10 Over een kleine mol - Familievoorstelling

Tomatensoep (v)
23-10 Een
- Toneelstuk
Metgoed
crèmejaar
fraîche
en groene kruiden
TÐĴĊĊÐāÐăďāÐĊqķătȘNďďū
€ 4,75

2-gangen:
€ 25,25
per persoon
Huisgemaakte
appeltaart
Met
witte
chocolademousse
en persoon
kaneelijs
3-gangen: €€32,50
per
7,50

Voor het volledige programma: www.kampanje.nl
#ðĴĮÐðšďÐĊŒÐīĮĨīÐðÌÐĊœūæÐÐĊĴìÐĴÐīæðÌĮĨÐīĨďĮĴ
(V) gemaakt met alle
maar is er een kort enKaasplankje
bondig overzicht
Met
kazen
van
Zuivelboerderij
Tesselaar
voorstellingen tot en met 31 december 2020.
Deze brochure is
€ 7,25
ďĊÌÐīĊÌÐīÐŒÐīāīūæÅīÅūwĴďďĉȘ

onze website www.restaurantstoom.nl

‘Bij elke
Passende
gang
een
fles wijn
passend
voor € 10,00
wijntje’

3-gangen
maandmenu:
MET
WIJNARRANGEMENT

2-gangen:
€ 33,45
per persoon
voor € 27,75
per persoon
3-gangen:
€ 44,80
per
De gerechten zijn
ook los
te persoon
bestellen.

/

Zoete lekkernijen
€ 4,75
NūāŒďďīĉÐÐīðĊåďīĉĴðÐÐĊīÐĮÐīŒÐīðĊæďĨ

/

Desserts

/

U bestelt uw gerechten via email of
telefonisch op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14.30 tot 19.00 uur via nummer
0223-674666 of info@restaurantstoom.nl. U kunt uw bestelling ophalen
tussen 16.30 en 19.30 uur, exacte tijdstip
van ophalen graag doorgeven bij de
bestelling.

Vitello tonato
Licht gerookte
runderlende
Zacht gegaard
kalfsvlees met
tonijnmayonaise, frisse
Piccalilly
mayonaise,
zoetzure
groenten,
salade,
gefrituurde
kappertjes
en zoetzure
groente
compote van rode ui,
oude kaas en nootjes
€ 8,50

Croissant,
broodjes,
snee brood,
jus d’orange,
Met wat mini
lekkers
van slagerij
Duijzer,smoothie,
tonijnsalade,
diverse
yoghurt met granola,
vleeswaren
en kaas, gekookt ei,
kazendiverse
en heerlijke
smeersels
īďďĉÅďĴÐīșďĉÐăÐĴșÅÆďĊșŒÐīĮÐåīķðĴĮăÌÐșāďŨÐÐĊĴìÐÐȘ
€ 10,50

/

We bieden vaste en maandelijks wisselende
gerechten aan. De hoofdgerechten worden
door het keukenteam van Stoom
voorbereid zodat u deze thuis alleen nog
hoeft op te warmen. Alle voorgerechten,
maaltijdsalades en desserts worden
kant-en-klaar geleverd. Net zo makkelijk!
Maak uw maaltijd compleet met een
passende fles wijn voor € 10,00!

VOORGERECHTEN

Ontbijt
€ 12,50
pp.
Broodplankje
de luxe

/

We bieden elke vrijdag, zaterdag en zondag
een Takeaway menu aan! Een diner
Stoom-style in uw eigen thuis-restaurant,
culinair genieten!

Stoer brood (V)
Met kruidenboter en aioli
€ 5,50

MAANDMENU
MAANDMENU
Januari
Oktober

/

Takeaway

AGENDA
Vooraf
Stoom

