Stokbroodje wit of bruin

• Gezond ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, mesclun
6,50
• Zachte geitenkaas, bloesem-honing en warme spekjes
8,00
• Brie warm / koud met honing en walnoten
8,00
• Pulled pork, koolsalade, gebakken uitjes en chili-mayonaise 9,00
• Pulled chicken, ananas, rode ui en kerriemayonaise
10,00
• Huisgebraden rosbief,truffelmayo,pijnboompitten, rode ui 8,50
• Preparé van Slagerij Schrijver, kappertjes en ui
8,00
• Huisgemaakte tonijnsalade				
7,25

Kroketten uit Zeeland

• Eén kroket met boerenboterham of op een zacht wit broodje
Rundvlees 5,50 | Oud Brugse Kaas 6,00 | Garnaal 7,25 | Vegan 6,00

Rundvlees 10,50 | Oud Brugse Kaas 11,50 | Garnaal 14,00 | Vegan 11,50

Ei-gerechten

Tosti’s

• Classic Ham en kaas
• Dutchie Extra veel kaas en gegratineerd onder de grill
• Indonesië Kipfilet, kaas, uitjes en satésaus
• Oceanië Brie, gerookte zalm en rode ui
• Zeeland Zeeuws spek, kaas en appel-uienchutney
• Vega Mozzarella, groene pesto, tomaat
• Stadhuis Pittig gehakt, ui en kaas geserveerd met chips

Soepen

geserveerd met een minibroodje

• Grove tomatensoep met kruidenmascarpone en croutons
• Soep van het seizoen		
• Kleine soep als voorgerecht of voor de gematigde eter
• Broodplank stokbrood met aioli, kruidenboter en tapenade

Goes bordje

met fruitcompote, caramelsaus en poedersuiker
• Broodje hamburger met gebakken ui, ketchup en frietjes
• Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise
• Kroket met frietjes, appelmoes en mayonaise		
• Sweetie tosti met appel, rozijn en poedersuiker

• Lauwe maaltijdsalade Kalkoen 		

12,00

• Lauwe maaltijdsalade Geitenkaas		

12,00

• Maaltijdsalade Vis				

13,50

met kalkoen, bacon, pijnboompitjes en sojadressing 		

met gebakken gepaneerde geitenkaas, champignons, honing
en kruidendressing					
met tonijn, gerookte zalm, gerookte makreel, scampi
en kruidendressing

• Italiaanse bol carpaccio 				

10,00

• Dubbele toast 			

10,00

met truffelmayonaise, rucola, oude kaas en pijnboompitjes
met gebakken verse champignons, ui, ham en room

9,00
9,50
10,00

• Sandwich gerookte zalm 			

11,50

6,00
6,50
7,50
8,00
7,50
7,50
8,00

• Vegan Mexican bol 			

11,50

• Vegan Kipburger 			

13,00

6,50
6,50
5,50
5,50

Lekker combi-bordje met een soepje naar keuze, een rundvlees-,
garnalen- of vegankroket met brood, kleine wraps met kalkoenfilet en zongedroogde tomatentapenade of tonijnsalade of
humus, nachochips en salade-garnituur
• Poffertjes met boter en suiker 		
• 3 American spelt bananenpancakes

12,50

dun gesneden rosbief met vers gewokte champignons, spekjes
en truffelmayonaise

• Creools Vuurwerk 			

Vlees 13,50 | Vis 14,50 | Vega 13,50

Kids

geserveerd met stokbrood bruin/wit

• Lauwe maaltijdsalade Rosbief 		

Lunchspecials

• Twee kroketten boterhammen, witte broodjes of friet

• Uitsmijter (3 eieren, 2 boterhammen):
• boerenham of kaas 				
• rosbief of Zeeuws grillspek 				
• Boerenomelet met of zonder spek en groenten

Maaltijdsalades

5,50
7,50
7,50
6,50
6,50
5,50

Stokbrood met pittig gehakt, ui en tomaat

9,00

3 sneden wit brood met gerookte zalm, ei, komkommer, rode ui,
kappertjes en dillemayo

Vegan broodje met vegan gehakt, ui, mais, tomaat, ijsbergsla,
tomatenchutney, augurk en Mexicaanse kruiden

Krokante burger op vegan broodje met huisgemaakte tomaten-ui
chutney, ijsbergsla en kervelmayonaise

• Stadhuis friet 			

8,50

friet met zoet-pittig gehakt, ui en chilisaus, gegratineerd met kaas

• Vegan Mexican friet 			

Friet met vegan pittig gehakt, ui, mais, tomaat, vegan kaas en
Mexicaanse kruiden

Hoofdgerechten

lunch / diner

11,00

• Varkenshaassate met friet of brood
• Ierse biefstuk met rode wijnsaus en friet of brood
• Gebakken mosselen

12,50
15,50
16,00

• Gewokte noodles

16,50

met ui, champignons, ravigottesaus en friet
met biefstukpuntjes en gewokte groente in
Oosterse ketjapsaus met sesamzaadjes

Nagerechten

zoet, zoeter, zoetst

• Dame Blanche (ook te bestellen met advocaat)		
vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom
• Sorbetijs met fruit van het seizoen en slagroom		

Speciaal voor de kleintjes

• Kinderijsje aardbeien-vanille ijs met verrassing
• Kinderijsje chocolade-vanille ijs met verrassing
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6,50
7,50
6,00
6,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Warme dranken

• Koffie / thee (Engelse Melange)				
2,50
• Cafeïne vrije koffie 					
2,70
• Cappuccino 					
2,85
• Koffie verkeerd
2,95
• Latte Macchiato (topping caramel of witte chocolade +0,75)
3,60
• Espresso 					
2,50
• Dubbele espresso 				
4,25
• Chai Latte
3,50
• Verse gemberthee met citroen en honing
3,50
• Verse munt thee met honing			
3,50
2,95
• Warme Chocomel (slagroom +0,75)			
• Chocoloco warme chocomel met slagroom			
6,50
caramelkrullen, marshmallows en witte chocolade siroop of likeur
• Stadhuis koffie of thee veel koffie/thee met veel lekkers
8,50

Slow Tea					

• Smooth grey zwarte thee met citrustonen en bergmout
• Golden oolong oolong thee met notige smaak 		
• Camilla Sunday kamillethee, anijs en bloedsinaasappel
• Velvet green thee groene thee met bloemachtige tonen
• Rooibos dreams thee
rooibos thee met vanille, sinaasappel en honing		
• Rose berry blues thee
groene en rode rooibosthee met frambozen, aardbei, lychee
en rozenblaadjes 		
• Ginger green paradise thee
pittige groene thee met gember, kokos, ananas en roze peper

Gebak

• Goesenaartje				
• Appeltaart
• Taart van de dag vraag ernaar of kijk in onze gebaksvitrine

Koude dranken

• Coca Cola en Coca Cola Zero 			
• Coca Cola XL en Coca Cola Zero XL
• Fuze ice tea sparkling en Fuze tea green		
• Sprite en Fanta 				
• Tonic, bitter lemon, ginger ale, Rivella,
apfelschorle en cassis		
• Vers Zeeuws troebel appelsap			
• Verse jus d’orange klein			
• Verse jus d’orange groot 			

Zuivel					
• Dagverse volle melk 		
• Verse karnemelk 		
• Fristi 						
• Koude chocolademelk

Water					

• Mineraalwater met/zonder koolzuur
• Fles mineraalwater 75 cl. met/zonder koolzuur

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

3,00
4,50
4,50
2,75
4,25
3,00
2,75
3,25
3,50
3,75
5,25
2,50
2,75
3,00
2,75
2,70
6,50

Bier van de tap uit Goes 		

• Slot Oostende Blonde Jacoba blond 33 cl.
• Slot Oostende Wisseltap 33 cl.		

5,00
Va. 5,50

Bier van de tap

• Heineken 25 cl.				
• Heineken 35 cl.				
• Heineken 50 cl.				

2,95
3,90
5,75

Bier op de fles

• Amstel Radler 0.0% 30 cl.			
• Heineken 0.0% 30 cl.				
• Vande Streek Alcoholarme IPA <0.5% 30 cl.			
• “Bolleke” de Koninck 33 cl.			
• Liefmans fruitesse 25 cl. 		
• Vedett extra white 33 cl.			
• La Chouffe 33 cl				
• Westmalle dubbel 33 cl.			
• Westmalle triple 33 cl.			
• Paulaner 50 cl. 			
• Brouwerij ’t IJ IJwit 33 cl. 					
• Brouwerij ’t IJ Biri 33 cl. 					

4,00
4,00
6,25
5,00
4,75
5,25
5,75
5,50
5,75
5,50
6,00
6,00

Bittergarnituur te bestellen vanaf 14:00

• Stokbrood met aioli, kruidenboter en tapenade 		
5,50
• Nacho-chips 		
6,50
overbakken met kaas, lekker met crème fraîche en sweet-chilisaus
• De Ballen bitterballen 8 st. 		
6,50
• Kaas-sticks met chilisaus 8 st. 		
8,00
• Stadhuis Guilty Pleasure (4 personen) 		
27,50
Brood, olijven, smeersels, kaas, bitterballen, kaasloempiaatjes, rauwe
ham, mini nacho’s, mini wraps met gerookte zalm, mini sateetjes

Witte wijn droog 		

• Chardonnay Bolla della Venezie, Italië
• Sauvignon blanc Espiritu, Chili

Witte wijn zoet 		

glas / fles

5,25 / 25,00
4,75 / 22,50

glas / fles

• St. Michael Duitsland

4,00 / 19,00

Rode wijn 		

• Garnacha Borsao Spanje
• Merlot Espiritu Chili
		

Rosé		

• Syrah Rosé Resplandy Frankrijk

glas / fles

4,75 / 22,50
5,25 / 25,00

glas / fles

4,75 / 22,50

Prosecco 		

• Rosanti Prosecco Frizzante piccolo, flesje 20 cl.

7,50

Divers Binnenlands & buitenlands gedistilleerd

Iets te vieren?

Wij verzorgen graag uw walking-dinner, bruiloft, feestavond,
receptie of groepsontvangst. Informeer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden!
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

