Nagerechten - € 6,95
Vlanilla flip
Poor brown Helene
Bananadrama

Onze weekstoof
€ 15,95

Nellie Melba zingt "ijsvrij"

Speciaal - € 13,50
Kaasplateau van Hollandse kazen

Friese koffie

Diner

Met berenburg en slagroom - € 5,50

3-gangen stoofmenu
€ 27,50
Wrap of soep
Stoofgerecht

Met Frysk famke en slagroom - € 5,50
Met Frysk hynder en slagroom- € 8,50

Buitenlandse koffie
Irish coffee - € 7,50
Diverse soorten likeur - € 7,50

Nagerecht

De keuken is voor diner geopend van 12.00 tot 21.00
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten.

Wereldse smaken, ouderwets lekker

www.restaurantstoof.nl

Onze
wraps gevuld met

Onze
stoof gerechten

€ 6,95

€ 17,95

Sla, kip en tzatziki

Iraanse visstoof met spinazie en ras el hanout

Onze
niet stoof
gerechten
Kaasfondue van Friese kazen			

€ 21,50

geserveerd met rauwkost, brood en frieten

Sla, tonijnsalade en wasabi-mayonaise

*couscous en stoomgroente

Sla, geitenkaas, cashewnoten en quacamole

Boemboe roedjak van makreel (Indonesië)

Gebakken zeebaars met citroenmayonaise

€ 23,50

Zuurvlees van wild zwijn (Nederland)

Tournedos met pepersaus			

€ 25,50

Onze soepen
€ 5,95
Uiensoep bereid met “Us Heit” Buorrenbier geserveerd
met salie-kaaskoekjes
Tomatensoep met gember en gerookte kip
Venkel-kerriesoep met gerookte zalm
Spinaziesoep met feta en pijnboompitten

*rijst en stoomgroente
*frieten en rode kool

*pommes duchesse en zuurkool

Chakokhbili, kippenstoof uit Georgië

*frieten en compote

Procureur met zuurkool, witte kool, ras el hanout en
Griekse yoghurt (Stoof)

*pommes duchesse en koolsla
Boeuf Bourguignon

*frieten en rode kool
*frieten en compote

Pompoencurry met linzen en kikkererwten (Stoof)

*rijst en koolsla

"Vegetarische Fesenjan" met "vergeten groente" en
granaatappel (Iran)

*couscous en koolsla

Rijst, couscous, frieten, pommes duchesse, compote, koolsla,
stoomgroente, rode kool of zuurkool.

geserveerd met koolsla en frieten

Runderstoof met zoethout, donker bier en pruimen
(Engeland)

Rundergoulash met pilsener en karwijzaad (Tsjechië)

Onze bijgerechten, uw keuze

geserveerd met stoomgroente en frieten

*vinden wij er lekker bij

Probeer ook eens onze

stoofproeverij
Vanaf 2 personen: € 17,95 p.p.

Met voor– en nagerecht: € 27,50 p.p.

