Restaurant de Stroming ,
Vrijdag 15e, zaterdag 16e & zondag de 17e Januari
Graag uw bestelling telefonisch doorgeven op 0183 307017
-De Proeverij

te bestellen tot 16:00 !

-High tea

1 dag vooraf te bestellen

-Soepen, salades en hoofdgerechten tot 16:00 uur te bestellen en
af te halen van 16:30 tot 19:00 uur
-Lunchgerechten

tot 14:00 uur te bestellen en
af te halen van 12:00 tot 15:00 uur

Afhaal of bezorging ( v.a. € 25,00 bezorging gratis ) in gem. Altena
Nu ook :Koffie- thee- warme chocomelk- ijs- appeltaart to Go!

Proeverij op schaal v deze week bestaande uit:
Ham & meloen

Broodbol met smeersel

Carpaccio

Herten zuurvlees

Haven salade

Fish & ships

Caesar salade (kip)

Kipspies satesaus

Salade geitenkaas

€ 18,95 p.p.

De koude gerechtjes op schaal gepresenteerd en overige gerechtjes kunnen
thuis gemakkelijk in de oven worden verwarmd

Diner kaart
Proeverij van diverse lekkernijen op schaal
€ 18,95 p.p.

Wisselende gerechtjes

Salades (ook evt. als lunch te bestellen)
Salade carpaccio (truffel, Parmezaan, pijnboompit ) € 10,95
Haven salade ( zalm, tonijn, garnalen)

€ 11,95

Geitenkaas salade ( rauwkost, fruit, noten)

€ 10,95

Met stokbrood en smeersel geserveerd

Soepen per liter verpakt ( zelf op te warmen )
Gebonden groentesoep ( 8 soorten, gepureerd )

€ 10,95

Gebonden scampi soep

€ 15,95

Hoofdgerechten (Warm geserveerd)
Slanke Bloemkoolrijst met Oosterse rendeng
en ei ( Koolhydraatarm )

€ 17,95

Romige bospaddenstoelentruffelrisotto
met gebakken brie

€ 16,95

Tagliatelle met zalm en een romige saus

€ 18,95

Gegrilde halve haan Bonne femme

€ 17,95

*Dessert van diverse gerechtjes

€ 7,50

Lunchkaart
Afhaal (5-10 min. Wachttijd) of bezorging (min.een half uur
vooraf doorgeven) van de lunchgerechten in Altena van 12:00
tot 15:00 uur ( bezorging gratis vanaf € 25,00 )
Lunchgerechten tot 14:00 te bestellen !

High-tea:

( dag vooraf te bestellen)

-Scone met ongezoete room, Jam en stukje browny
-Schaal met diverse hartige gerechtjes
De los verpakte gerechtjes 10 min.in de oven!
-Wisselende zoetigheden

Exclusief Thee en Jus d ’Orange

€ 21,95 p.p.

Belegde Broodbol met :
,,

Gebraden rosbief en ei-truffelsalade

€ 8,95

,,

Gerookte zalm en mosterd dilledressing

€ 10,95

,,

Gezond met kaas en diversen (vegetarisch)

€ 8,95

,,

Rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaan€ 11,50

Belegde Broodbol met ( warm ) :
,,

Tuna melt (tonijn gegratineerd met kaas)

€ 9,95

,,

Gebakken brie, noten, balsamico dressing

€ 9,95

,, Hete kip met een Oosterse saus en cashew

€ 10,95

