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Geachte gast,
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Indien u een allergie of een speciale dieetwens heeft, vragen wij u
dit aan te geven bij ons personeel. In bijna alle gevallen kunnen
wij hier vervolgens rekening mee houden.

Team De Stripe

Voorgerechten
Breekbrood met smeersels €5,50
Robuust brood met huisgemaakte kruidenboter, tomatensalsa en pesto.
Proeverij plank voor 2 personen € 10,75 p.p.
Diverse voorgerechten op een plank geserveerd, gezellig om te delen

Carpaccio €10,75
Turf gerookt, geserveerd met salade, truffelmayonaise en Old Amsterdam kaas.

Gamba’s €10,45
Gepelde tijgergarnalen in kruidenboter gebakken, met salade geserveerd.

Geitenkaas van de Molkerei €9,85
Gemende salade met geitenkaas, walnoten en heide-honing.

Salade met brie €10,45
Gemengde salade met gefrituurde brie, perenchutney en walnoten.

Gerookte zalm €11,25
Gemengde salade met gerookte zalm, augurk en crème van piccalilly.

Soepen
Al onze soepen kunnen vegetarisch worden geserveerd

Soep van de maand €5,50
Wisselende maandsoep.
Mosterdsoep €5,50
Pittige mosterdsoep met spekjes.
Franse uiensoep €5,50
Met drogeworst.

Hoofdgerechten vlees
Wienerschnitzel €18,75
Boerenschnitzel, €19,75
Met garnituur van gebakken ui, paprika, champignons en spekjes.
Schnitzel met champignonsaus €19,75
Holsteinerschnitzel €19,75
Schnitzel met gebakken spek en ei.
Satéspies 200 gram €19,25
Satéspies van kippendijen met pindasaus en kroepoek.
Varkenshaas met champignonsaus €20,95
Malse varkenshaas geserveerd met romige champignonsaus.
Spareribs €22,00
Botermalse spareribs (circa 600 gr).
Schweinehaxe 650 gr €23,50
Mals gestoofd deel van een varkenspoot.
Huisgemaakte gehaktbal €16,75
Tournedos €25,50
Biefstuk geserveerd met kruidenboter, pepersaus of champignonsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten.

Hoofdgerechten vlees - vervolg
Gebakken runderlever €18,85
Met gebakken spek en ui.
Surf ’n turf €22,25
Roergebakken ossenhaaspuntjes en tijgergarnalen met ui, paprika, sugar snapps en
champignons, afgeblust met chilisaus.
Stoofpotje van rundvlees €19,75
Gestoofd rundvlees met garnituur van zilverui, paprika, champignons, augurkjes,
wortel en prei. Geserveerd met aardappelpuree.
Kip ‘Duerswâld’ €19,25
Malse kipfilet op roergebakken groentes, afgemaakt met zoetzure saus.
T-Bone €32,75
Steak van 450gr. Combinatie van ossenhaas en entrecote.
Voor de echte vleesliefhebber.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten.

Hoofdgerechten vis
Snoekbaars €20,95
Gebakken snoekbaarsfilet met romige Hollandaise saus.
Zalmfilet €22,00
Gebakken zalmfilet onder een korst van groene kruiden.

Vegetarische hoofgerechten
Risottokroketjes €18,75
Met roergebakken groentes en zoetzure saus.
Kaasschnitzels €17,50
Twee huisgemaakte kaasschitzels gevuld met Goudse kaas.

Veganistische hoofgerechten
Woknoodles €19,75
Noodles met roergebakken groentes, pindas en woksaus.
Groente curry met rijst €19,75

De veganistische gerechten worden geserveerd met rauwkost.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten.

Kindermenu’s
Schnitzel €7,00
Schnitzel, frites, appelmoes en mayonaise
Kabouter Plop €7,00
Kroket, frites, appelmoes en mayonaise
Kibbeling €7,00
Kibbeling, frites, appelmoes en mayonaise.
Samson €7,00
Frikadel frites, appelmoes en mayonaise
Donald Duck €7,00
Kipnuggets, frites, appelmoes en mayonaise
Spongebob €7,00
Hamburger, frites, appelmoes en mayonaise
Wortelpuree €2,00
babyhapje van 100% pure wortelpuree
roversbordje €0,00
Een leeg bordje voor de allerkleinsten om mee te eten met hun ouders.
Kinderpannenkoek €5,50

Nagerechten
Wentelteefjes van Fries suikerbrood €8,75
Lauwwarm, met karamelsaus en vanille-ijs.
Sorbet vruchten €8,25
Sorbetijs met vers seizoenfruit.
Sorbet advocaat €7,75
Vanille-ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom.
Vanille-ijs met slagroom €5,95
Dame Blanche €6,75
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.
Crème brûlée €8,75
Met chocoladeknots.
Brusselse wafel €8,45
Wafel met warme kersen en vanille-ijs.
Kinderijs €3,50
Vanille-ijs met slagroom en spikkels.
Grand dessert per 2 personen €10,50 P.P.
Diverse nagerechten om lekker te delen.
Wisselend maanddessert €6,95

