
Broodjes

Keuze uit:
Waldkorn bol wit of Waldkorn bol bruin, 
Wit/volkoren oerbrood. 

Lunchkaart Grand Café De StallerijLunchkaart

Meerprijs Waldkorn bol + 0,50

Parmaham met oude kaas           8,00
Parmaham, oude kaas, pesto, rucola, 
pijnboompitten en zongedroogde 
tomaat  

Carpaccio                                 8,50
Parmezaan, pijnboompitten, 
rode ui, kappertjes, groene pesto en 
truffelmayonaise

Ossenworst                               8,00
Rode ui, kappertjes, gemengde 
sla en truffelmayonaise

Kip gezond                                         8,50
Gerookte kip, kaas, tomaat, 
komkommer, bacon, ei, sla en kerriesaus

Brie                                8,00
Warme brie, parmaham, rucola, 
champignons, pijnboompitten 
en honing

Zalm                                          9,50
Wasabimayonaise, augurk, ui, 
komkommer en kappertjes

Tonijnsalade		 																													8,75
Appel, kappertjes, rode ui en 
groene kruiden

Buffelmozzarella               8,25
Mozzarella, tomatenchutney, rucola, 
pijnboompiten en gegrilde courgette

Hummus avocado                              9,50
Gegrilde groente, hummus, avocado, 
rucola, komkommer, pijnboompitten en 
zongedroogde tomaat

Broodje	De	Stallerij	 	 							10,00
Pittige kip (kippendijen), paprika, 
ui, champignons, chillisaus en kaas

Rundvlees- of vegakroketten          9,50
Twee ambachtelijke kroketten 
met verse friet of brood

Club	kip	of	zalm																																12,50
Wit of bruin geroosterd 
oerbrood met bacon, kip/zalm, tomaat, 
ei,  kerrie/ cocktailsaus, komkommer en 
tortilla chips

Tosti/panini 

Italiano								 	 	 	 									7,50
Kaas, salami,  tomaat, ui 
en Italiaanse kruiden

Napolitano	 	 			 	 									7,50
Buffelmozzarella, tomaat, pesto 
en parmaham

Geitenkaas	 						 	 	 									7,50
Appel, walnoot en honing

Kaas,	tomaat	en	pesto	 									 									5,75
Ham en kaas                                        5,50
Kaas																																																				4,75

Alle broodjes kunnen uiteraard ook mee de baan in. 
Voor to go broodjes hebben we eventueel ook zachte bolletjes (wit/bruin).

   Meerprijs Panini + 0,50

   Meerprijs zalm + 2,00



Salades

Lunchkaart Grand Café De StallerijLunchkaart

Caprese	 	 	 	 	 	 	 	 	 																													11,75
Sla, mozzarella, parmaham, parmezaan, pijnboompitten en balsamicodressing

Geitenkaas	 	 	 	 	 	 	 	 	 																													11,75
Sla, rode ui, appel, walnoot, spekjes, zongedroogde tomaat en komkommer

Carpaccio	 	 	 	 	 	 	 	 	 																													12,75
Sla, rode ui, kappertjes, groene pesto, pijnboompitten en Parmezaan

Gebakken	kip	 	 	 	 	 	 	 	 	 																			12,50
Sla, ei, paprika, spek en champignons, gebakken in chillisaus

Gerookte	zalm	 	 	 	 	 	 	 	 																													12,75
Sla, rode ui, zongedroogde tomaat, olijven, kappertjes en pijnboompitten 

Uitsmijters/Omelet

Uitsmijter	De	Stallerij	 	 	 	 	 	 	 	 																					9,75
Drie eieren, salami, kaas, tomaat en ui

Zelf	samenstellen:	 	 	 	 	 	 	 	 																															7,50
Champignons, spek, kaas, ui, tomaat, rosbief
                                                                   Meerprijs per ingrediënt + 0,50

12-uurtje                                     11,75
Soep van de dag, twee sneetjes oerbrood, één kroket en uitsmijter ham/kaas

Kijk	op	de	achterkant
	

voor onze broodjes! 


