Menukaart Wijn bij Stijn
Charcuterie

11,50

Gesneden op de Berkel uit 1976. Kijk op het
bord wat er in huis is, of bestel een plankje
van alles een beetje

Kaas

2,50 per kaas

Deze snijden we aan tafel. Kies welke je wilt.
Super erbij: Medium Amoroso Sherry
7,-

Visplateau

9,50 p.p.

Een bordje vol lekkers uit de zee!

Min 2 personen

Gravad lax

7,50

Gemarineerd door de papa van Stijn!

Klein voor bij borrel
Huisgebrande notenmix
Chorizo- of paellakroketten(2)
Bitterballen van Marcel Fagel (2)
Zoetzure groente

3,5
4,5
1,7
2,5

Bijgerechten (ook los lekker)
•
•
•
•

Tortilla de patatas
Brood met humus
Witlofsalade met
gorgonzoladressing
Huisgemaakte falafel met
Ras-el-Hanoutdip

2,5
4,5
3,5
4,5

Happen (Perfect voor bij je glas wijn!)
•
•
•
•
•
•
•

3 verse oesters
8,5
Jamon iberico met walnoot 9,5
en oude Oloroso sherry
Iberico varkenswang
8,5
Mosselen in gremolata
6,5
Lamszwezerik met balsamico 9,5
Salade caprese met burrata 6,5
Zachtgegaarde eendenborst 6,5
met venkel, wortel en
sinaasappel

Pintxos

3,- per stuk, 4 voor 11

Een pintxo is een Baskische kleine hap,
letterlijk met een prikkertje. Geserveerd op
brood. Lekker om te delen!
•
•
•
•
•
•

Makreel met citroenmayonaise
Zongedroogde tomaat,
paddenstoelenmayo en aceto
Klassiek: Ham ansjovis paprika
Geplukte lamsschenkel met tzatziki
Cojonudo: chorizo met kwartelei
Ricotta met verse tuinbonen

Dagschotels

16,-

Er zijn altijd drie dagschotels in huis. Deze
wisselen aan de hand van het humeur van
de chef, dus vraag de bediening!

Toe
•
•
•

5,Lemon pie
Basilicumhangop met verse aardbeien
en merengue
Baba au rhum met ananas en
watermeloengranité

Kun je niet kiezen? Laat ons dat dan
doen!
(Alleen per tafel te bestellen)

4 rondjes kleine happen 29,50 p.p.
Kaas ipv dessert? Kleine toeslag….

3,-

Of
6 rondjes kleine happen 39,50 p.p.
Inclusief kaas en dessert!

Allergisch? Laat het ons weten

