
Broodje De Stallerij   8,00
Pittige kip (kippendijen), paprika,  
bosui, champignons, chilisaus en kaas

Kip speciaal              5,75 
Gerookte kipfilet, kerriemayonaise,  
kaas, sla, ei, rode ui en bacon

Pulled Pork     8,50
Koolsla, rode ui, tomaat en smokey  
BBQ-saus

Rundvlees- of groentekroketten 7,00
Twee ambachtelijke kroketten  
met verse friet of brood

Soep van de dag    6,25
Vraag onze bediening naar de  
soep van de dag
 
                                   
        Meerprijs panini + 0,50 

      

Italiano     5,50
Kaas, salami, zongedroogde tomaat  
en Italiaanse kruiden

Napolitano     5,50
Buffelmozzarella, tomaat, pesto en 
parmaham

Geitenkaas     5,50
Appel, walnoot en honing

Kaas, tomaat en pesto   5,00
Ham en kaas    5,00
Kaas      4,50

Broodjes
Keuze uit:
Wit/volkoren oerbrood, Waldkorn bol wit 
of Waldkorn bol bruin. 

          

Jonge kaas/Old Amsterdam           4,25
Augurk, grove mosterd en gemengde sla

      Meerprijs Old Amsterdam+ 0,50

Panini/tosti

Specials
Burger De Stallerij    14,50
Black Angus burger, kaas, tomaat, 
rode ui, sla en komkommer. Met verse 
friet, smokey BBQ-saus en truffelmayonaise

Pasta penne pollo    12,50
Kip, champignons, paprika, rode ui, 
courgette, knoflook, cherrytomaatjes, 
rucola en pesto

Saté                        14,75 
Kip- of varkenshaassaté met verse friet, 
atjar, rauwkost en kroepoek   
             Meerprijs varkenshaas + 1,75

Club kip     8,50
Wit of bruin geroosterd oerbrood met  
bacon, kip, tomaat, ei, kerriesaus, 
komkommer en tortilla chips

Club zalm     9,75
Wit of bruin geroosterd oerbrood met 
zalm, cocktailsaus, zongedroogde 
tomaat en tortilla chips         

Flammkuchen spek    8,75 
Crème fraîche, spek, uien, kaas en rucola 

Flammkuchen zalm    9,50
Gerookte zalm, bieslook, roomkaas, 
lente-ui en Emmentaler

Flammkuchen parmaham   9,50
Parmaham, brie, tomaat en honing 

Flammkuchen vega   8,75
Rode ui, zongedroogde tomaatjes,  
kaas en rucola

Italiaans     9,75
Sla, mozzarella, parmaham, parmezaan,

pijnboompitten en balsamicodressing

Rivierkreeftjes    10,75
Sla, rode ui, kappertjes, rode pesto, 

zongedroogde tomaatjes en komkommer

Carpaccio     11,00
Sla, rode ui, kappertjes, groene pesto, 

pijnboompitten en Parmezaan

Gebakken kip    10,75
Sla, ei, paprika, spek en champignons 

gebakken in chillisaus 

Zalm      11,00
Sla, rode ui, zongedroogde tomaat, 

olijven, kappertjes en pijnboompitten

Biefstukpuntjes    12,50
Gebakken champignons en rode ui, 

komkommer en tomaat

Uitsmijter De Stallerij    8,50
Drie eieren, salami, kaas, tomaat en ui  
 
Zelf samenstellen:    7,00 
Champignons - spek - kaas - ui - rosbief

                       Meerprijs per ingrediënt + 0,50

Salades

Wist u dat...

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

graag voor u in.  

Zin in zoet? 

Kies voor onze huisgemaakte appeltaart of 
een van de wisselende taarten.

Uitsmijters/omelet
Flammkuchen

Meerprijs Waldkorn bol + 0,50

Carpaccio     5,75
Parmezaan, pijnboompitten, rode ui, 
kappertjes en groene pesto

Ossenworst     5,50
Rode ui, kappertjes, gemengde sla 
en truffelmayonaise

Rosbief     5,50
Rode ui, zongedroogde tomaat,  
zwarte peper

Brie      5,50
Warme brie, parmaham, rucola, 
champignons, pijnboompitten en honing

Zalm      6,25
Wasabimayonaise, augurk, ui, 
komkommer en kappertjes

Tonijnsalade     6,25
Appel, kappertjes, rode ui en  
groene kruiden

Buffelmozzarella    5,50
Mozzarella, tomatenchutney, rucola, 
pijnboompitten en gegrilde courgette


