NAGERECHTEN

LUNCHKAART

Stel zelf uw coupe samen!

tot 16.00 uur te bestellen

Bol ijs van IJsboerderij De Steenoven (per stuk)
aardbeien, vanille, citroen, chocoladehazelnootkoekjes,
chocolade-ijs, boerenjongens

€1,75
Topping (per stuk)
chocoladesaus, aardbeiensaus,
caramelsaus, slagroom

Wafel met warme kersen
vanille-ijs en slagroom

€0,50

€6,50

Choco-coupe

Crème brûlée

twee bollen chocolade ijs,
vanillesaus en slagroom

vanilleroom met
gebrand suikerlaagje

€4,50

€5

Tosti ham-kaas
Tosti brie, tomaat en pesto

€3,50
€4,50

Twee kroketten op brood met mosterdmayonaise

€6,75

Uitsmijter naturel
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter met ham, kaas, spek en tomaat

€6,50
€7,50
€8,50

Tomatensoep met pesto

€5,25

Gezond

€6,75

Goudse kaas

€7,25

Rundercarpaccio

€8,25

Serranoham

€8,25

Pulled pork

€7,25

Warme ham

€7,25

Witte of bruine bol

Kinderijsje

ham, kaas, tomaat, ei en ijsbergsla

in een beker om mee naar huis te nemen met een
bol vanille- of aardbeienijs en slagroom

€4,75

ijsbergsla, compote van rode ui en mosterdmayonaise
pijnboompitten, Parmezaan, rucola en pesto

ZOET
voor bij
de KOFFIE
Appelgebak
Met slagroom
Wafel met warme kersen en slagroom
Vanillemuffin met chocochips en slagroom

vijgenjam, geitenkaas, cherrytomaten en rucola
ijsbergsla, rode ui en Stempelsaus
ijsbergsla en mosterdmayonaise

€3,25
€3,75
€5,50
€3,75

HARTIG
voor bij
de BORREL
Plateautje gemixt

brood met kruidenboter, nacho’s met
dip en huisgemaakte kaasstengels

Nacho’s met dip
Breekbrood met dipjes
Bitterballen met mosterdmayonaise (8 stuks)

€8
€3,50
€5,50
€6

Bezoek ook onze facebook pagina

Menukaart

Iets te vieren?

Van kinderfeestjes tot aan bruiloften:
u kunt bij ons terecht. Kijk op onze website
voor meer informatie, of vraag geheel
vrijblijvend een offerte aan.
restaurantdestempel.nl

restaurantdestempel.nl

PANNENKOEKEN

VOORAF
Breekbrood met dipjes
Plateautje gemixt

€5,50
€8

Rundercarpaccio

€9,50

Kaaskroketjes

€8,50

Tomatensoep met pesto
Nacho’s met dip

€5,25
€3,50

brood met kruidenboter, nacho’s met dip en
huisgemaakte kaasstengels
met pijnboompitten, Parmezaan, rucola en pesto
met mosterdmayonaise en brood

Salades kunnen ook als voorgerecht gekozen worden, zie: “Plates & Salades”.

HAMBURGERS

Zoete klassiekers
Naturel
Appel, kaneel en rozijnen
Appel en banaan
Boerenjongens (rozijnen met rum)

€7
€9
€9
€10

Hartige klassiekers
Spek
Spek en kaas
Spek en appel
Ham en kaas
Gember en kaas

€8
€9
€9
€9
€9

Hamburger Classic

Schots rundvlees met sla, tomaat, augurk, ui en BBQ-saus

Hamburger XXL

twee burgers van Schots rundvlees met Stempelsaus, spek,
cheddar kaas, ui en sla

TOPPINGS
€14,75
€13,75

Kipburger

krokante kipburger met sla, komkommer
en sweet chili saus

Hambuger Goudse

Schots rundvlees met oude Goudse kaas, compote van
rode ui en mosterdmayonaise

Vegetarische hamburger

met ijsbergsla, tomaat, augurk, rode ui en BBQ saus

Fruit (per portie)

appel, banaan, (warme) kersen en
ananas

tomaat, ui, champignons, gember

Hartig (per portie)
spek, kaas, ham,
serranoham, brie

Alle toppings per stuk €2

Ceasarsalade

met gebakken kip, spek, gekookt ei, ansjovis,
croutons en knoflookdressing
voorgerecht
hoofdgerecht

Geitenkaassalade

met gemengde noten, croutons en honing

voorgerecht
hoofdgerecht

€9,50
€14,50
€8,50
€13,50

Fish & chips		 €15,50
krokante roodbaarsfilet met friet, ravigottesaus,
zoetzuur en gemengde salade

Liemerspannetje 		 €16,50
varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus met friet
en gemengde salade

€20

twee burgers van Schots rundvlees, sla, rode ui, gebakken
spek, pulled pork, twee gebakken eieren, jalepeno-cheddarsaus
krokante burger van roodbaars met sla,
komkommer en ravigottesaus

Om uw pannenkoek zelf
mee samen te stellen!

Groenten (per portie)

€17,75

Monsterburger
Fishburger

drie sliptongen gebakken in kruidenboter, friet
en gemengde salade

biefstuk met kruidenboter, friet en gemengde salade

Witte of bruine bol
Schots rundvlees met pulled pork, cheddar kaas, sla,
tomaat, krokante uienringen met Stempelsaus

Sliptong 		 €19,50
Biefstuk 		€19,50

Onze hamburgers zijn van 100% Angus beef en worden
geserveerd met coleslaw, friet, mayonaise en ketchup.

Hamburger De Stempel

PLATES & SALADES

€14,75

SPECIALITEITEN
Alle specialiteiten €13

€13,75
€14,75

Pannenkoek De Stempel
spek, ui, champignons,
cheddar kaas en pulled pork

Boerenpannenkoek
€12,75

Wij kunnen rekening houden met uw dieetwensen.
Gelieve dit tijdig aan te geven bij de bediening.

spek, ham, kaas,
champignons en ui

Shoarmapannenkoek

shoarmavlees, champignons,
ui, knoflooksaus en ijsbergsla

Geitenkaaspannenkoek
geitenkaas, honing,
gemengde noten en rucola

Serranohampannenkoek
serranoham, geitenkaas,
cherrytomaten, vijgenjam
en rucola

Pannenkoek Brie

brie, gemengde noten,
honing en rucola

VOOR DE KLEINTJES
Mini-burger 		

kleine hamburger op een broodje, tomaat, sla en frietjes

€7,50

Versier hem zelf! 		€7,50
naturel pannenkoek met diverse versieringen ernaast

Berenpannenkoek 		€5,50
naturel pannenkoek in de vorm van een beer

Poffertjes		€4,50
met poedersuiker

Snacken 		€7,50
kipnuggets, kaassoufflés , frikandellen of
bitterballen met friet en rauwkost

