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Afhaalmenu
Voorgerechten
Zeeuws brood met kruidenboter & tapenade| 4.50
- Pain de Mer desembrood.

Tomatensoep | 4.50
- huisgemaakte tomatensoep met courgette, basilicum en heel veel tomaat.

Uiensoep| 5.00
- bereid met donker bier - met croutons en kaas om thuis aan de soep toe te voegen.

Carpaccio | 9.50
- dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, Grana Padano, pijnboompitjes en kappertjes,
zongedroogde tomaat.

American Loempia | 6.50

- gevuld met pulled pork en geserveerd met coleslaw.

Ambachtelijk gerookte Zalm| 9.50

- met limoen-koriander mayonaise kappertjes en rode ui in het zuur.

Hoofdgerechten
Pasta | 12.50
- tortellone gevuld met spinazie & ricotta met een spinaziesalade en een rode wijnsaus.

Salade Méditerranée | 7.50

- sla, zongedroogde tomaat, Grana Pardano, kappertje, pijnboompitjes en meer

Gegrilde kippendij & tzaziki| 13.50
- malse kip & een koude saus op basis van yoghurt en knoflook.

Varkenshaas saté | 14.50
- flinke spies van gemarineerde varkenshaas met atjar en uiteraard pindasaus.

Spareribs | 17.50

- onze befaamde spareribs natuurlijk met een potje knoflooksaus.

Mixed Grill | 19.50
- met sparerib, kippendij, varkenshaassaté, pulled pork en chipotlesaus

Oer hammetje | 15.50
- met een mosterdsaus.

Hamburger Stelleplas 150 gr. | 12.50
- zoals een broodje hamburger hoort te zijn! -gegrild rundvlees-
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Kabeljauw | 15.50
- gebakken kabeljauwhaas met een mosterdsaus.

Vis mix | 16.50
- drie verschillende visfilets met remoulade saus.

Zalmfilet | 15.00
- met hollandaisesaus.

De hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frietjes en mayonaise;
met uitzondering van de pasta en de salade mediterranee.
Voedselintolerantie of allergie? Vertel het ons en wij helpen u om een bewuste keuze te maken.

Voor “the kids” -

tot 12 jaar!

Een portie friet met appelmoes, mayonaise en de keuze uit:
- Kroket | Frikandel | Kipnuggets | 5.00

Dranken
Coca Cola | Lipton Ice t ea | Sourcy Rood - 2.00
Grolsch 33cl - 2.50
Wijn per fles – 15.00 keuze uit:
- Wit droog | Côtes de Cacsogne |

Gros Manseng & Sauvignon Blanc

- Wit licht zoet | P. Meyer Bereich Bernkastel |
- Rood | Sélection Cazal Viel Rouge |

Müller Thurgau

Merlot & Syrah & Grenache & Carignan

Wijn alcoholvrij Vintense flesje 20cl. wit (chardonnay) of rood (merlot) 4.50

Restaurant Brasserie Stelleplas | Stelleweg 5 | 4451 RL Heinkenszand | 0113-567445
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