BESTE GASTEN

Welkom bij de Stadskantien. Bij ons kunt u genieten van een goede kop koffie met huisgemaakt
gebak, een smaakvolle lunch, of een heerlijk diner. We laten ons inspireren door alles wat wij
verbouwen op de dak-akker. 100 M2 moestuin in het centrum van Weert. De gerechten zijn niet
alleen lekker, maar ook met zorgvuldigheid samengesteld en met liefde bereid.
Ons eigen concept: tafeltje vol
Tijdens het diner kunt u genieten van ons concept Tafeltje Vol. In twee rondes zetten wij de tafel vol
met gerechten uit onze kaart en van het seizoen. Laat u verrassen door de keuken en proef, deel en
geniet samen van een heerlijke avond.
Thuisbezorgd
Bij de Stadskantien kunt u niet alleen genieten in het restaurant maar ook thuis! Maaltijden zijn te
bestellen op woensdag tot en met zondag van 16:00 - 20:00 uur. We bezorgen het graag bij u thuis
maar u kunt het ook bij ons afhalen! Kijk op onze site: www.destadskantien.nl of www.thuisbezorgd.nl/
destadskantien om het menu te bekijken en te bestellen.

NAMENS HET HELE TEAM VAN DE STADSKANTIEN,
GRAAG TOT ZIENS IN HET RESTAURANT OF AAN DE VOORDEUR

LUNCH

te bestellen tot 16:00 uur

LUNCHBOX €15,- P.P.
Klein soepje met een burger of special of focaccia naar keuze, kopje koffie/thee en een dagsap

SOEPEN

€3,50 / €5,00

BURGERS

Tom Kha Kai

Pulled Chicken Burger

Seizoenssoep

American Beef Burger

Oosterse kippensoep met een vleugje kokos

Kipburger, pulled chicken, BBQ-saus en tomatensalsa

Wisselende soep, vraag naar de smaak!

SPECIALS

€8,95

Hamburger, bacon, cheddarkaas, burgersaus en
tomatensalsa

€8,95

Pulled Pork Kroket

Pita gevuld met pulled pork kroketjes, BBQ-saus en
rodekool salade

Gamba Burger

Gamba burger, currymayonaise, rode ui en tomatensalsa

Vegan Burger

Veganburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui en
tomatensalsa

Pompoen Falafel

Pita met pompoen falafel, zongedroogde tomaat en
chilimayonaise

SALADES

€12,50

Wrap Pulled Chicken

Pasta Salade Rosbief

Wrap gevuld met pulled chicken, tomatensalsa en
guacamole

Pasta, carpaccio van rosbief, asperge, champignon,
bosui, bladspinazie en truffelmayonaise

Sandwich Carpaccio

Salade Gerookte Makreel Nicoise

Carpaccio van rosbief, rucola, truffelmayonaise en
Parmezaan

Gerookte Makreel, boontjes, tomaat, olijven, gekookt
ei, kappertjesdressing, slamelange en krieltjes

Sandwich Gerookte Makreel

Krokante Geitenkaas Salade

Gerookte makreel, boontjes, tomaat, olijven, gekookt
ei, sla en kappertjesdressing

FOCACCIA TOSTI

€8,95

Focaccia Kaas

Krokante geitenkaas, hummus van rode biet, rucola,
stoofpeer, walnoten en honingdressing

POKÉ BOWLS

€12,50

Poké Bowl Kip

Focaccia, roomkaas, parmezaan, mozzarella en cheddar

Sushi rijst, gebakken kip, pinda spread, gemarineerde
groenten en chilimayonaise

Focaccia Gerookte zalm

Poké Bowl Zalm

Focaccia, gerookte zalm, roomkaas en cheddar

Focaccia Parmaham

Focaccia, parmaham, tomatentapenade en mozzarella

Sushi rijst, gerookte zalm, avocado spread,
gemarineerde groenten, wasabi en wasabimayonaise

Poké Bowl Jackfruit
Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, avocado spread en
gemarineerde groenten

DINER

de hele dag lekker

TAFELTJE VOL €19,95 P.P.
Laat u verrassen door de keuken. De tafel wordt twee keer volgezet met gerechten uit onze keuken.
Proef, deel en ervaar samen de smaken van de Stadskantien.
- alleen per tafel te bestellen -

SOEPEN

€5,00

HOOFDGERECHTEN

€12,95

Tom Kha Kai

American Beef Burger

Oosterse kippensoep met een vleugje kokos

Hamburger, bacon, cheddarkaas, salade, frites met
American burger saus

Seizoenssoep

Pulled Chicken Burger

Wisselende soep, vraag naar de smaak!

VOORGERECHTEN

€7,50

Kipsaté op Grootmoeders Wijze

Tortilla Pulled Chicken
Tortilla gevuld met pulled chicken, tomatensalsa en
guacamole
Huisgemaakte bloemkoolpizza met tomaat, kaas en
topping naar keuze: champignons/zalm/parmaham

Smokey ribs met knoflooksaus, chilimayonaise, frites en
salade

Gamba Burger

Carpaccio
Carpaccio van rosbief, rucola, truffelmayonaise en
Parmezaan

Gamba burger, currymayonaise, tomatensalsa, salade,
frites met currymayonaise en rode ui

Fish & Chips

Sushi Salade Klein
Sushi rijst, gerookte zalm, wasabimayonaise, avocado
en gemarineerde groenten

Crispy Proef Rijtje
Pulled pork kroketje met rode kool, kibbeling van zalm
met remoulade en geitenkaassoufflé met bietenhummus

€12,50

Pasta Salade Rosbief

Pasta, carpaccio van rosbief, asperge, champignon,
bosui, bladspinazie en truffel mayonaise

Salade Gerookte Makreel Nicoise

Gerookte Makreel, boontjes, tomaat, olijven, gekookt
ei, kappertjesdressing, slamelange en krieltjes

Krokante Geitenkaas Salade

Saté van kippendij, atjar salade, pindasaus en keuze uit
nasi of frites

Spare-ribs

Bloemkool Pizza

SALADES

Kipburger, pulled chicken, BBQ-saus, salade en frites
met pulled chicken en BBQ-saus

Krokante geitenkaas, hummus van rode biet, rucola,
stoofpeer, walnoten en honingdressing

Kibbeling van zalm en frites met remouladesaus

Vegan Burger
Vegan hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui,
salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Pulled Pork Schotel
Pita met pulled pork kroketjes, rode kool salade, frites
met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Falafel
Pita met pompoen falafel, couscous salade, frites met
chilimayonaise en tomatensalsa

Bospaddenstoelen Risotto
Risotto, gemengde bospaddenstoelen, rucola,
Parmezaan en een vleugje truffel

DESSERTS

de hele dag lekker

TAFELTJE VOL DESSERT €3,50 P.P.
Laat u verrassen door de keuken met een proeverij van desserts.

DESSERTS

€4,50

Chocolademousse

Lauw-warme chocolademousse, mangosorbet en crème
van witte chocolade en mangospijs

DESSERT KOFFIE

€4,95

Irish Coffee

Koffie, half geslagen room, rietsuiker en whisky

Italian Coffee

Tiramisu
Huisgemaakte tiramisu met bitterkoekjes

Koffie, half geslagen room, rietsuiker en amaretto

Spanish Coffee

Koffie, half geslagen room, rietsuiker en licor 43

KitKat Caramel Cheesecake

Karamel cheesecake, stukjes kitkat, caramelsaus en
vanille ijs

Koffie de Kantine

Koffie, half geslagen room, rietsuiker en huisgemaakt
koffielikeur

Cheesecake van het seizoen
Vraag naar de smaak!

KIDS
PANNENKOEKEN

€5,00

Torentje van American Pancakes

PIZZA

€5,00

Pizza Margherita

Belegd naar keuze: chocolade, stroop, jam,
poedersuiker

TOSTI

de hele dag lekker

Kleine pizza belegd met tomatensaus en kaas

€4,50

Tosti Kaas

FRIETJES

€5,00

Frietjes met mayonaise en appelmoes

Met ketchup

Keuze uit: bitterballen, frikandel, spare-ribs

Tosti Ham & Kaas
Met ketchup

SANDWICH
Gezond

Met ham, kaas en sla

Choco

Met chocopasta en stukjes witte chocolade

PASTA
€4,50

€5,00

Pasta Bolognese

Met tomatensaus en gehaktballetjes

KIDS DESSERT
Kinderijsje

Zelf samenstellen! Vraag naar de smaken!

€3,50

