Nagerechten - € 6,95
Trio van mascarpone
''Fraises Wilhelmine'' met banketbakkersroom en vanille-ijs

Onze weekstoof
€ 15,95

Vlanilla flip
Vruchten sorbetijs met vruchtencoulis

Speciaal - € 13,50
Kaasplateau van Hollandse kazen

Onze
hoofdgerechten
niet stoof

Onze friese kof fie

Diner

Met beerenburg en slagroom €5,50
Met frysk famke, caramel en slagroom €5,50
Met frysk hynder en slagroom €9,50

Kaasfondue van Friese kazen

*geserveerd met rauwkost, brood en frieten €21,50
Gebakken zeebaars met citroenmayonaise

*geserveerd met stoomgroente en frieten €23,50
Tournedos met pepersaus

*geserveerd met stoomgroente en frieten €25,50

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten.

Buitenlandse koffie
Irish coffee €7,50
Met diverse soorten likeur vanaf €7,50

Wereldse smaken, ouderwets lekker

www.restaurantstoof.nl

Onze voorgerechten

Onze stoofgerechten

Onze wraps

Onze
stoof gerechten

3-gangen stoofmenu € 27,50

Wrap of Soep + Stoofgerecht + Nagerecht

Onze vegan/
vega gerechten

€ 17,95

€ 6,95

Jackfruit ''Brunswick'' (vegan)

-sla, kip en tzatziki
-sla, tonijnsalade en wasabi-mayonaise
-sla, geitenkaas, walnoten en guacamole (vega)
-sla, gegrilde groente, humus en cashewnoten (vegan)

Onze soepen
€ 5,95

vlees
Lam Madras (India)

*rijst en stoomgroente

Italiaanse kalfstoof

*pommes noisette en gemengde salade
Gumbo, traditionele Amerikaanse stoofschotel

*frieten en koolsla

*frieten en koolsla

Pompoencurry (vegan)

*rijst en gemengde salade
Griekse groentestoof

*couscous en gemengde salade
Groene groenten in 't groen

*pommes noisette en koolsla

Mexicaanse runder chili

*rijst en gemengde salade
Uiensoep bereid met “Us Heit” Buorrenbier geserveerd
met een salie-kaaskoekje
Tomaten-gerookte paprikasoep (vegan)
Witlof- mosterdsoep met rauwe ham
Garnalen bisque

Adobo, Filipijnse procureurstoof

*rijst en stoomgroente
Rendang (Indonesië)

*rijst en stoomgroente
vis
Botervis ''Bouillabaisse''

*pommes noisette en gemengde salade
Roodbaars met witte wijn, druiven en gember

*frieten en compote

Garnalen in kokosmelk met mango en chili

*rijst en stoomgroente

Onze bijgerechten, uw keuze
Rijst, frieten, pommes noisette, couscous, koolsla,
stoomgroente, compote of gemengde salade.

*vinden wij er lekker bij

Probeer ook eens onze

Stoofproeverij
vanaf 2 personen
€17,95 p.p

