
De Stallerij
Grand café

Dinerkaart

Wist u dat...

Wij ook naar wens catering verzorgen? Zowel voor een (bedrijfs)feest 
als verjaardag, borrel of diner. Vraag onze bediening naar de 
mogelijkheden of mail naar destallerij@golfclubanderstein.nl



Voorgerechten

Wist u dat...

Alle broodjes ook mee de baan in kunnen? 
Vraag het onze bediening, zij pakken het 

graag voor u in.  

Broodplank met dips                 6,00

Salade vistrio               12,50
Zalm, paling, Hollandse garnalen en een crème van mierikswortel

Salade met parmaham en meloen            10,50
Frisse salade met parmaham, meloen, rode ui, bieslook en een balsamico dressing

Spinazie salade                     9,50
Met geitenkaas, uitgebakken spekjes en walnoot

Tonijntartaar               12,50
Aangemaakt met soja, gember, sesamzaadjes en koriander

Geroosterde paprika-courgette soep             7,00
Met kruiden crème fraîche

Tom Kha Kai soep                7,00 
Klassieke Thaise kippensoep met kokosmelk               

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet

Kalfsribeye               23,50 
Gegrilde kalfsribeye met gebakken bospaddenstoelen en een bearnaisesaus

Eendenborstfilet	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			18,50	
Gebakken eendenborstfilet met sinaasappelsaus en seizoensgroenten

Surf & Turf                            21,50 
Gegrilde kogelbiefstuk met Black Tiger garnalen en een salsa verde

Lamsrack                            26,50 
In roomboter gebakken lamsrack met een honing-tijmsaus

Varkenshaassaté                   16,50
Met verse friet, atjar, rauwkost en kroepoek

Kipsaté                           14,75
Met verse friet, atjar, rauwkost en kroepoek

Burger De Stallerij                   14,50
Black Angus burger met gebakken champignons, ui, spek en kaas.  
Geserveerd met verse friet, smokey BBQ-saus en truffelmayonaise

Burrito	kip	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 	 									18,50
Gevuld met gebakken kip, champignons, ui, paprika, tomaat,  
crème fraîche en oude kaas

Bospaddenstoelen risotto                 16,50 
Met groene asperges, spinazie, Grana Padano en truffelolie

Pasta gamba                          16,50
Gamba’s, verse spinazie, champignons, rode ui, knoflook, rucola, pesto en  
parmezaanse kaas

Vis van de dag                     dagprijs

Klassieke	aardbeien	Romanoff	 	 	 	 	 	 								 																					8,00
Met vanille-roomijs en slagroom

Limoenmousse	 	 	 	 	 	 	 	 	 								 											8,00
Met geroosterde pistachenootjes, frambozen-sortbetijs en slagroom

Huisgemaakte appeltaart                           7,50
Met vanille-roomijs, vanillesaus en slagroom

Hoofdgerechten

Desserts

Klassiekers


