
sri-tlleN 
- bar&grill - � ,L 
www.de-stallen.nl -.

,.
r 

OPWARMERTJE 

Landbrood met kruidenboter & kerriemayo 

Plankje 'of je worst lust' van Brandt & Levie 
met olijven 

VOOR 

Steak tartaar op Oosterse wijze 

Diamanthaas, zongedroogde tomaatjes, 
parmezaanschuim & balsamico stroop 

Vitello tonato 

Pulled pork, rode biet, witte balsamico, 
paddenstoel & jus van tijm 

Sashimi van tonijn, rijst, wasabimayonaise, 
wakame & sesamdressing 

Gerookte zalm, Hollandse garnalen met 
cocktailsaus & paling op toast 

Carpaccio met parmezaan, rucola, 
pijnboompitten & truffelcrème 
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Geroosterde pompoen, crème van yoghurt & 10 
kardemom, gepofte cherrytomaat & cashewnootV 
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Hot dog met chilimayo, nacho's, 
uitjes & tomatenchutney 

Beef burger met tomatenchutney, ui, bacon, 
cheddar & De Stallensaus 

ltalian burger met rucola, Parmezaan 
& truffelmayo 

HOOFD 

Porterhouse steak - 1200 gram voor 2 personen 

Zachtgegaarde smokey BBQ runderbrisket 

Tournedos: ladies ( 150 gr) of gents (220 gr) 
supplement: gebakken ui & paddenstoelen 

supplement: 2 gamba's 

Sticky coca-cola spareribs klein/groot 

Saté van kippendijen met atjar & satésaus 

Jack Daniels varkensprocureur 

Gamba's (5 stuks) met peterselie, rode peper 
& knoflook 

Vis van de dag 
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Warme geitenkaas, kruidencouscous, 
honingdressing & papadum V 

10 
Pasta van de dag V 

dagprijs 
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Uiensoep gegratineerd met oude kaas 

Pompoensoep, gember, rode peper 
& koriander V 

Halve kip 10
Hele kip 18,5
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CARNIVOREN PLANK 
om te delen, per 2 personen - 20 ,5 p.p. 

Voor als je niet kunt kiezen! 
Halve kip, hamburger & spare ribs, 
boerenfrites, sla, appelcompote, 

BBQ saus & aioli 

BIJGERECHTEN 

Boerenfrites met mayo 3 

Roseval aardappel met rozemarijn & knoflook 3 

Huisgemaakte appelcomp6te 3 

Groene salade 3 

Gegrilde groenten 

SAUZEN 

Koude sauzen Kerrie / Chimichurri / Truffel / BBQ / 
Aioli 

3 

Warme sauzen Peper - room / Truffel - paddenstoelen 2 

Allergieën of dieetwensen? Vertel het ons! 


