
 

Restaurant de Stroming , 

Stadshaven 6 Woudrichem  

 

Geopend voor afhaal & bezorging op 

Vrijdag, zaterdag & zondagen in April 
Graag uw bestelling voor 16:00 uur telefonisch doorgeven op 

T:0183 307017  

 

Wij zijn de gehele week telefonisch bereikbaar  

-De Proeverij   te bestellen tot 16:00 ! 

-High tea (22,95)   1 dag vooraf te bestellen (afhaal of bezorgen vanaf 12:00) 

-Homemade pie’s, hoofdgerechten & salades & soepen tot 16:00 uur 

te bestellen    

 

Afhaal of bezorging van 15:00 tot 19:00 uur( v.a. € 25,00 bezorging 

gratis ) in gem. Altena 

   

Van 12:00-16:00 : Koffie - thee - chocomelk – appeltaart - Broodjes 

To Go! 

 

*Proeverij op schaal  
Wegens groot succes gaan wij ermee door dat u de proeverij van 

kleine hapjes zelf kunt samenstellen.  



 

 

Stel zelf uw proeverij samen,  
Kies uw favoriete gerechtjes uit naar wens en de 

keukenbrigade maakt er een heerlijke proeverij van  
       ( advies 8 -10 hapjes p.p.) A-J € 2,50 p. gerechtje &  K-S € 3,00 p. gerechtje 

Met de keuze uit:            K t/m S ca.10 min. in oven op 180 gr.   

A. Runder carpaccio, pestosaus 
B Gerookte kip salade, Fruit en 
honingmangosaus     
C. Aardappel-aspergesalade met         
ham 
D. Vitello tonnato ( kalfsvlees )  
E .Cocktail van Hollandse  
garnalen 
F. Fergola pasta met grave lax  
G. Rouleaux van gerookte paling 
H. Broodje met brie, sla en 
walnoot  
I. Caprese van  tomaat,  
mozzarella, pesto & balsamico.   
J. Brood met kruidenboter 

.  
 

K Beef Teriyaki 
L Pulled pork met bun broodje 
M. Oosterse kip 
N. Asperge traditioneel in  

bladerdeeg  
O. Zalmfilet met spinazie  
crust 
P. Kabeljauw met een  
doperwtenpuree 
Q. Scampis in romige 
chilisaus 
R. Geitenkaas in een jasje 
van spek 
S. Veggie saté van 
champignons met kruiden en 
kaas

Evt. nog heerlijke dessertjes om bij te bestellen : 

T- Tiramisu    € 2,25      V- Browny met chocolade mousse   € 2,50 

U- Limoncello mousse  € 2,50     

    



 

Salades : 

Rundercarpaccio & pasta met pestomayonaise, zontomaat, 

 Parmezaanse kaas en pijnboompitjes             € 10,95    

Havensalade met gerookte zalm, asperges en Hollandse garnalen € 13,95 

Vegetarische salade van witte & groene asperges met ei  €  ,95 
Hoofdgerecht Homemade Pie’s: 

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

Dutch Pie:  Zomers stamppotje van voorjaarsgroenten, gehakt en       

spekjes  

Fisherman’s Pie:    Zalmfilet en aardappelpuree  

          *Deze Pie’s worden geserveerd met een salade en een sausje naar wens    

Homemade tomatenketchup - courgette relish        € 9,95 p. stuk. 

             Hoofdgerechten: 

        Zalmfilet met asperges, Hollandaise saus en aardappelpuree € 20,95 

        Asperges Traditioneel met Ham, krieltjes, ei en botersaus      € 18,50 

Varkenshaas Wellington met voorjaarsgroenten en rosti       € 16,95  

Kabeljauw met een spinazie crust, groenten en rosti    € 16,95 

            Deze hoofdgerechten kunnen heel  gemakkelijk  in de oven worden verwarmd 

                                     Bij de hoofdgerechten word een salade geserveerd 

 

 
 



   

 

Soepen 

Aspergesoep  per ½ ltr. of per 1 ltr.               €  6,50 - 12,00 

Tomatensoep per ½ ltr. of per ltr.            €  5,00 -   9,50 

 

Lunch 

 Belegde Broodbol  met :  

 

,, Gebraden Vitello tonato met tonijnmayonaise  €   9,95 

,, Gerookte zalm met een dilledressing    € 10,95 

,, Gezond met kaas en diversen (vegetarisch)   €   8,95 

,, Rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaan   € 11,50 

,,     Gebakken brie, noten, balsamico dressing *warm         €   9,95 

 ,, Hete kip met een Oosterse saus en cashew *warm  € 10,95 

 

 

Graag tot ziens en wij hopen u snel weer te mogen ontvangen ! 

 

 

 

 


