
TO-GO

 SOEPEN    

Aspergesoep  €5,00 
Soep van witte asperges met beenham en bosui 

Tom Kha Kung  €5,00 
Oosterse garnalen soep met kokos 

 SALADES    

Noodle Salade Beef  €12,50 
Rijst noodles, bief puntjes, truffelmayonaise, 
spinazie, champignon en bosui 

Noodle Salade Garnaal  €12,50 
Rijst noodles, garnalen salade, mango-chili saus, 
spinazie en bosui 

Salade Krokante Brie  €12,50 
Gemengde salade, krokante brie, spinazie pesto, 
aardbei, balsamico dressing en walnoot 

 POKÉ BOWLS    

Zalm  €12,50 
Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, 
gemarineerde groenten en wasabimayonaise 

Kip  €12,50 
Sushi rijst, gebakken kip, pinda spread, gemarineerde 
groenten en chilimayonaise 

Jack-Fruit   €12,50 
Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, avocadocrème en 
gemarineerde groenten 

 EXTRA’S     

Portie Frites   €2,50 
Met mayonaise  

Portie Frites Belegd  €3,50 
Keuze uit:  

• Chilimayonaise & tomatensalsa 
• Truffelmayonaise, champignon & bosui  
• Pinda saus, chilimayonaise en bosui 
• BBQ-saus & gekarameliseerde ui 
• Cheddarmayonaise en tomatensalsa 

Couscous Salade   €2,00 
Rode Kool Salade  €2,00 
Atjar Salade  €2,00 

DESSERTS     

Duo Penotti Mousse  €3,50 
Strawberry Tiramisu  €3,50 
Lemon Cheesecake  €3,50 
Stroopwafel Cheesecake  €3,50 
 

Bestellen kan op woensdag t/m 
zondag van 16:00 - 20:00 uur 
via www.destadskantien.nl of 
bel 0495 - 74 00 00

http://www.destadskantien.nl


 HOOFDGERECHTEN    

Crispy Chicken Chili Cheeseburger  €12,95 
Kipburger, cheddar, nacho kruimels, tomatensalsa  en 
frites met chilimayonaise en tomatensalsa 
  
Italian Beef Burger  €12,95 
Hamburger, pancetta, mozzarella, truffelmayonaise, 
tomatensalsa, frites met mozzarella en 
truffelmayonaise 

Vegan Burger  €12,95 
Vegan hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui, 
salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus 

Fish Burger  €12,95 
Burger van kabeljauw en gerookte zalm, remoulade, 
tomatensalsa en frites met remoulade en zoetzuur 

Spare-ribs  €12,95 
Smokey ribs met knoflooksaus, chilimayonaise, frites 
en salade  
  
Kipsaté  €12,95 
Gemarineerde kippendij met pindasaus, atjarsalade 
en frites met chilimayonaise en bosui 

Pulled Pork Schotel  €12,95 
Pita met pulled pork kroketjes, rode kool salade, 
frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus 

Tuinkruiden Falafel  €12,95 
Pita met tuinkruiden falafel, tzatziki en frites met 
tzatziki en zoetzuur 

Tonijn Kroketjes           €12,95  
Pita met tonijnkroketjes en frites met Franse 
mayonaise en zoetzuur 

Beef Burrito  €12,95 
Gegratineerde wrap met pulled beef en frites met 
tomatensalsa en cheddarmayonaise 

Vega Burrito            €12,95 
Gegratineerde wrap met pulled jackfruit en frites met 
tomatensalsa en cheddarmayonaise 

 KINDERMENU    

Frietjes Met Bitterballen  €5,00 
Met mayonaise en appelmoes  

Frietjes Met Frikandel  €5,00 
Met mayonaise en appelmoes 

Kleine Bloemkool Pizza Margherita   €5,00 

Pasta   €5,00 
Met tomatensaus en gehaktballetjes 

TO-GO

Bestellen kan op woensdag t/m 
zondag van 16:00 - 20:00 uur 
via www.destadskantien.nl of 
bel 0495 - 74 00 00

http://www.destadskantien.nl

