Menukaart

Warme
dranken

Snacks en
borrelhapjes

Koffie
Espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino
latte macchiato
Irish Coffee
Thee (diverse smaken)
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met rum en slagroom
Slagroom

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,00
€ 5,75
€ 2,20
€ 2,00
€ 5,00
€ 0,50

Portie bitterballen
Portie van Dobben bitterballen
Portie kipvariantjes
Portie vlammetjes met chili-saus
Portie bamischijfjes
Portie nasischijfjes
Portie mini-kaassoufflé’s
Portie mini-groenteloempia’s
Bittergarnituur divers

€ 4,50
€ 5,95
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,50
€ 4,50

(alle bovenstaande porties bevatten 8 stuks)

€ 4,75
€ 4,75
€ 3,00
€ 4,50

Portie kaas
Portie harde worst
Portie olijven
Portie gefrituurde uienringen

Kaasplateau

Gebak
Appelgebak
Verse vruchtenvlaai (indien voorradig)
Echte Twentse wegge met roomboter
Zomerpotpourri
(Appelgebak met vanille-ijs en slagroom)

tot 19.00

€ 2,40
€ 2,50
€ 2,00
€ 3,75

Plateau met diverse
soorten kaas, brood
en olijven

€8,50

Stadscafé
garnituur
Verrassings-schaal met
diverse hapjes

€7,95

ovenverse stokbroodjes
(petit pain)
Stokbroodje ham
Stokbroodje kaas
Stokbroodje salami
Stokbroodje ham-kaas
Stokbroodje kaas-tomaat
Stokbroodje gezond

Broodje warm beleg
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,75

Kroketten

€ 5,95

Vers afgebakken stokbroodje met 2 overheerlijke rundvleeskroketten

Warm vlees

€ 7,50

Heerlijke procureur van de plaatselijke
slager met knoflook- of cocktailsaus

Tosti’s

(ham, kaas, tomaat, sla, ei, komkommer)

Italiaanse bol brie met sla, honing en pijnboompitjes
Waldkorn tonijnsalade (huisgemaakt)
Waldkorn geitenkaas met honing en pijnboompitjes
Waldkorn met huisgemaakte eiersalade
met sla en tomaat
Waldkorn filet americain met ijsbergsla, ei en rode ui
Italiaanse bol met zalm, ei en dille-lemonsaus

€ 6,25
€ 6,95
€ 6,95
€ 4,95
€ 5,95
€ 6,75

Heerlijke tosti met ham, kaas,

i.p.v. een stokbroodje een waldkorn of italiaanse bol extra

€ 0,50

Tosti “Othmar”

Tosti “Sjalotje”

€ 4,50

Extra belegde tosti met salami, kaas, ui,
tomaat

Tosti “Stiwie”

€ 4,75

champignons en kruidenboter

€ 5,50

Rijk belegd met ham, kaas, salami, ui,
champignons en kruidenboter

Broodje Chickelicious
Heerlijke reepjes kippendij gebakken met taugé,
champignons en ui op een italiaanse bol met chili of saté-saus

€6,75

Tosti “Euro”

€ 5,75

Supergrote verrassingstoast bestaande
uit 3 rijkelijk belegde boterhammen en
een bolletje salade

Tosti “Brie”

€ 5,50

Tosti belegd met brie, tomaat en pesto

Tosti ham

€ 3,00

Tosti kaas

€ 3,00

Tosti ham/kaas

€ 3,25

Tosti kaas/tomaat € 3,25
Tosti “Hawai”

€ 3,50

Pannenkoeken

Toast
Toast champignons

€ 6,50

Met verse, in kruidenboter gebakken champignons
en ui met toast

Mandje vers
afgebakken Stokbrood

Mandje vers
afgebakken Stokbrood

met knoflooksaus of kruidenboter

met diverse sauzen

of pesto

€4,00

€4,75

€ 4,75

Heerlijk gegratineerd broodje met ham, kaas en ananas

“Provence”

€ 7,95

Gegratineerd broodje met brie, kruidenboter en verse champignons.
Één van onze absolute toppers!

“Italia”

€ 7,25

Italiaanse bol met ham, kaas, salami, ui, tomaat en champignons
* Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten

Uitsmijter ham

€ 6,75

3 eieren op twee met ham
belegde boterhammen
€ 6,75

Uitsmijter kaas
3 eieren op twee met kaas
belegde boterhammen

€ 7,50

Uitsmijter ham/kaas
Grote uitsmijter met ham en

Soepen
Vraag naar
onze heerlijke
soepen vanaf

Gegratineerde
stokbroodjes
“Tropical”

€ 4,95
€ 5,95
€ 6,00
€ 5,95
€ 6,75
€ 7,25
€ 7,50

Naturel
Appel
Appel-kaneel
Kaas
Spek
Spek-kaas
Spek-appel

Uitsmijters

€5,75

kaas op drie boterhammen
€ 7,95

Uitsmijter “Siepelstad”
Een grote uitsmijter met ham,

kaas en meegebakken ui op drie
boterhammen en met een
bolletje rundvleessalade

Stadscafé lunch
Een smakelijk tussendoortje bestaande uit een mini-uitsmijter
met ham en kaas, een rundvleeskroket op brood en een bolletje
rundvleessalade

€7,95

clubsandwich

Saté

Healthy

€ 5,50

Een heerlijke saté van de beste kophaas van onze slager.

3 boterhammen ruim belegd met ham, kaas, tomaat, ei en komkommer

Saté geserveerd met heerlijke frietjes en kroepoek

Ocean

Saté geserveerd met een stokbroodje

€ 7,50

€ 13,95
€ 11,95

3 boterhammen ruim belegd met zalm, tonijn, sla, komkommer en ei

Schnitzel
Wienerschnitzel

Hamburger-plate
€ 10,95

Met friet en rauwkorst

Een XL-beefburger (180 gr.)

€ 9,95

op een Italiaanse bol met sla, tomaat, augurk, kaas, ui en geserveerd met frietjes

Schnitzel champignons/ui

€ 13,95

Met vers gebakken champignons en ui geserveerd met friet en rauwkorst

				

Stadscafé kids menu

Salades

Tonijnsalade

€ 9,95

Kindermenu ‘Goofy’

Salade met tonijn, tomaat, rode ui, komkommer en olijven

Patat met mayo en 4 kipvariantjes

ei en dressing, gereserveerd met stokbrood

Kindermenu ‘Mickey’

Salade geitenkaas

€ 6,95

Kindermenu ‘Spongebob’

dressing, geserveerd met stokbrood

Patat met mayo en een kroket

Salade met zalm, tomaat, rode ui, komkommer,
olijven, geserveerd met stokbrood

€ 7,95

€ 4,50

Patat met mayo en een frikandel

Met tomaat, rode ui, ei, geitenkaas, komkommer, olijven en

Salade salomon

€ 4,50

Lekkere Pannenkoek
Met poedersuiker of stroop

€ 4,50
€ 4,95

Bierkaart - van ’ t vat

Ijskaart
Coupe ‘Vanille’

€ 3,75

Een coupe met vanille-roomijs en slagroom

Coupe ‘Dame blanche’

€ 4,50

GROLSCH
Natuurlijk gerijpt
bier

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Coupe ‘Stadscafé’

5% vol.

€ 5,75
€ 2,95

2 bolletjes vanille-ijs met slagroom

Zwart bier van het
type stout

5% vol.

Vanille-ijs met boerenjongens, advocaat en slagroom

Kinder-ijsje

GUINNESS

Premium Pilsner

GRIMBERGEN

GROLSCH

Dubbel

seizoensbieren

Donkere kleur,
volle smaak

Seizoensbier op
maat en smaak

6,5% vol.

Alle wijnen zijn per glas of fles te bestellen

STEENBRUGGE

PALM

WIT

Huiswijnen
Droog wit

Domaine Belles du Sud, Languedoc, Frankrijk

Zoet wit

Förster Kabinet, Rheinhessen, Duitsland

Rood

Passerel Rouge, Languedoc, Frankrijk

Rosé

Domaine la Colombette, Grenache, Frankrijk

Amberkleurig bier
van hoge gisting

Witbier met een
verfrissende smaak

5,4% vol.

5% vol.

Bier v/d maand

Wisseltap

Vraag aan het
personeel naar het
bier v/d maand!

Onze smaakvolle
wisseltapspecialiteit

Mousserende wijnen

Prosecco

Spumante Le Contesse, Treviso, Italië

Hugo

Aperitivo / rosé / alcohol vrij, Süd Tirol
Speciale open wijnen

Droog wit

Sauvignon Blanc, Domaine de laulan, cotes de
Duras, Frankrijk

Rood

Cantele telero, Puglia, Italië

Bierkaart - op fles
GROLSCH

GROLSCH

Premium Pilsner

Malt
0,0% vol.

5% vol.

LA TRAPPE

CORONA

Dubbel
4,6% vol.

7% vol.

LA CHOUFFE

LA TRAPPE

Blond

Tripel
8% vol.

8% vol.

LIEFMANS

MAREDSOUS

Fruitesse

Blond
4,3% vol.

6% vol.

MAREDSOUS

LIEFMANS

Dubbel

Kriek

8% vol.

6% vol.

DESPERADOS

MAREDSOUS
Tripel
5,9% vol.

10% vol.

OTHMAR

DUVEL

Weizen
8,5% vol.

GROLSCH RADLER
0.0% en 2,0% vol.

5,8% vol.

WISSELSPECIALITEIT
Vraag aan ons personeel
naar de wisselspecialiteit

