
TO-GO

 SOEPEN    

Courgettesoep   €5,00 
Soep van gele courgette met spekjes 

Pinda-kokos soep  €5,00 
Met komkommer, taugé en bosui 

 SALADES    

Pasta Krokante Geitenkaas  €12,50 
Gemengde sla, krokante geitenkaas, spinaziepesto, 
aardbei, basilicummayo en walnoot 

Salade Carpaccio  €12,50 
Carpaccio van rib-eye, aardappelsalade, komkommer, 
tomaat en truffelmayonaise 

Salade Makreel a la Nicoise   €12,50 
Rilette van makreel, aardappelsalade, sla, sojabonen, 
olijven, komkommer, tomaat en rode ui 

 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, pindaspread en 
gemarineerde groenten 

 EXTRA’S     

Portie frites   €2,50 
Met mayonaise  

Portie frites belegd  €3,50 
Keuze uit:  

• Chilimayonaise & tomatensalsa 
• Truffelmayonaise, champignon & bosui  
• Pindasaus, chilimayonaise & bosui 
• BBQ-saus & gekarameliseerde ui. 
• American fritessaus & bosui 
• Basilicummayo, cheddar & zongedroogde tomaat 

Couscous salade   €2,00 
Rode kool salade  €2,00 
Atjar salade  €2,00 

DESSERTS     

Caramelmousse met Tony Chocolonely  €3,50 
Cherry Tiramisu  €3,50 
Strawberry Cheesecake  €3,50 
Stroopwafel Cheesecake  €3,50 
M&M 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    

Pulled Chicken Burger  €12,95 
Kipburger, pulled chicken, tomatensalsa, salade en 
frites belegd met pulled chicken 

Spare-ribs  €12,95 
Smokey ribs met knoflooksaus, chilimayonaise, frites 
en salade  

Pulled Pork Schotel  €12,95 
Pita met pulled pork kroketjes, rode kool salade, 
frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus 
  
American Beef Burger  €12,95 
Beefburger, cheddarkaas, bacon, tomatensalsa, 
salade, frites met American fritessaus  

Hotdog  €12,95 
Kalkoensaucijs, sla, zoetzure ui, American fritessaus 
en frites belegd met American fritessaus en bosui 

Kipsaté  €12,95 
Gemarineerde kip met pindasaus, atjarsalade en frites 
met chilimayonaise en bosui 

Zalm Burger  €12,95 
Zalm burger, salade, currymayonaise, tomatensalsa en 
frites met currymayonaise en zoetzure ui 

Greek Veggie Burger  €12,95 
Vega-burger, tzatziki, feta en frites belegd met 
knoflookmayonaise, olijf en feta 

Basilicum Falafel  €12,95 
Pita met basilicum falafel, zongedroogde tomaten 
ketchup en frites met basilicummayo en zongedroogde 
tomaat 

Garnalenkroket           €12,95  
Pita met garnalen kroketjes en frites belegd met 
remouladesaus en zoetzuur 

Vega Quiche            €12,95 
Vegetarische quiche met spinazie, zongedroogde 
tomaat, prei en feta en rijk gevulde salade 

 KINDERMENU    

Frietjes met bitterballen  €5,00 
Met mayonaise en appelmoes  

Frietjes met frikandel  €5,00 
Met mayonaise en appelmoes 

Kleine bloemkool pizza   €5,00 
Margherita  

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

