Restaurant de Stroming ,
Vrijdag 19e, zaterdag 20e & zondag de 21e Februari
Graag uw bestelling telefonisch doorgeven op T:0183 307017
Wij zijn de gehele week telefonisch bereikbaar
-De Proeverij

te bestellen tot 16:00 !

-High tea

1 dag vooraf te bestellen

-Homemade Pie’s, kaasfondue & salades 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-chocomelk-broodjes- ijs-appeltaart To Go!

*Proeverij op schaal
Wegens groot succes gaan wij ermee door dat u de proeverij van kleine
hapjes zelf kunt samenstellen.

Homemade Pie, heerlijke smaken, proef ze allemaal!

Stel zelf uw proeverij samen,
kies uw favoriete gerechtjes uit naar wens en de
keukenbrigade maakt er een heerlijke proeverij van
( advies 8 hapjes p.p.)
€ 2,50 p. gerechtje
Al de gerechtjes worden koud meegegeven en sommige daarvan kunt u 10 min
verwarmen in de oven op 180 graden.

Met de keuze uit:
A. Rundercarpaccio, truffelsaus
B. Ceasar wrap kip, knoflook
C. Italiaanse Ham & meloen
D. Rosbief met eiertruffelsalade
E .Cocktail van scampi’s
F. Tonijnsalade, balsamico,
kappertjes
G. Bonbon van zalm met
aardappelsalade
H. Griekse salade, feta, olijf,
komkommer, tomaat
I. Spiesje van Tortelini, tomaat,
mozarella, pesto
J. Wrap met gegr. groenten en hummus

K t/mU, 8-10 min. in oven op 180 gr.
K. Hapje van rendeng vlees
L. Varkenshaasmedaillon met
champignonsaus
M. Kipspiesje met Oosterse saus
N. Kabeljauw omwikkeld met Ital.
ham, pestosaus
O. Zalmsaucijsje
P. Scampi’s in romige chilisaus
Q. Halloumi met gegrilde groenten
R. Empanada van feta en spinazie
S. Paprika gevuld met truffelrisotto
T. Brood met kruidenboter

Heerlijk keuze dessert, 3 keuzes voor € 7,50 p.p.
*Panna cotta met kersen
*chocolademousse
*flensje gevuld met lik 43 mousse
*Aardbeienmousse
*bol ijs

Homemade pie’s
Deze Pie’s zijn warm of koud af te halen !

Belgium Pie:

Brusselse loof met Ham, kaas, romige
saus & aardappelpuree

German Pie:

Zuurkoolschotel met Spek, worst, jus,
aardappel & appel

Mexican Pie:

Kidneybonenschotel met mais, paprika
& gekruid gehakt

Vega shepherd Pie:

Kastanjechampignons, vega spekjes &
aardappelpuree

Dutch Pie:

Hutspotschotel met klapstuk & Jus

Fisherman’s Pie:

Zalmfilet, spinazie & aardappelpuree
Diverse pie’s voor
€ 9,95 p.p.

*Deze Pie’s worden geserveerd met koolsla en een sausje naar wens
Homemade tomatenketchup – remouladesaus – mango chutney - courgette relish

Nu ook af te halen : Kaasfondue
met bijpassende diversen brood, rauwkost, vleeswaren, spiesjes en
groenten…
€ 17,95 p.p.

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!

€ 21,95 p.p.

-Wisselende zoetigheden

Salades: ( ook voor avond te bestellen)
Salade rundercarpaccio ( truffel, Parmezaan, pijnboompit) € 10,95
Haven salade
( zalm, tonijn, garnalen)
€ 11,95
Geitenkaas salade
( rauwkost, fruit, noten)
€ 10,95
Met stokbrood en smeersel geserveerd

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

,,

Tuna melt (tonijn gegratineerd met kaas ) *warm

€ 9,95

,,

Gebakken brie, noten, balsamico dressing *warm

€ 9,95

,,

Hete kip met een Oosterse saus en cashew *warm

€ 10,95

