LUNCHKAART
12:00 - 16:00

SOEPEN

Altijd geserveerd met brood en boter
Tasty Tom tomatensoep, bosui
Heldere bouillon getrokken van ossenstaart
Kreeft gamba, bosui
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BROODJES

Ambachtelijke witte, bruine of mediterraanse
boterhammen van onze lokale Bakkerij van
Brug met:
Jonge kaas basilicumdressing, komkommer,
tomaat
Serranoham 9 maanden gerijpt, flinterdun,
truffelcrème, frisse salade
Runderlende gemarineerd, licht gerookt,
truffelcrème, macadamia
Zalm gerookt, zuivelspread komkommer, rode
ui, mosterddressing

WARME LUNCHGERECHTEN
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SALADES

Altijd geserveerd met brood en boter
Runderlende gemarineerd, licht gerookt,
macadamia, truffelcrème
Gamba vijf dikke gamba’s, rode peper,
knoflookolie, limoenmayonaise
Stout kippendijenvlees, Aarlese geitenkaas,
crispy bacon, cashewnoten
Seafood fine seafood, quinoa, olijf,, rode ui,
Indian style mayonaise
Superfood quinoa, amandelen, pecannoot,
gojibessen

Ambachtelijke witte, bruine of mediterraanse
boterhammen van onze lokale Bakkerij van
Brug met:
Stout uurtje soepje, kroket, jonge kaas,
achterham, spiegelei
Uitsmijter, 3 eieren
Ei, ham, kaas, crispy bacon, tomaat, ui,
champignon erbij?
Aarlese omelet royaal gevuld, crispy bacon,
champignon, bosui
Club exploded kippendijenvlees,
serranoham, crispy bacon, spiegelei
2 bourgondische kroketten ambachtelijk,
draadjesrundvlees, mosterd
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BURGERS
Altijd geserveerd met salade.
Lust je er friet bij? + 2 euro
Italian graangevoerd rundvlees, tomatensalsa,
buffelmozzerella, parmaham rucola
Classic graangevoerd rundvlees, ketchup, crispy
bacon, augurk, kaas, sla
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SPECIALS

WARME BROODJES
Panini van de grill
Jonge kaas & achterham ketchup
Serranoham geitenkaas honing
Italiano mozzarella, tomaat, pesto

Heerlijk lunchen, dat is waar we bij Stout voor gaan. Eten
met veel gevoel voor smaak, vers en altijd geïnspireerd
door de mooie producten die onze lokale leveranciers en
de seizoenen ons te bieden hebben. De essentie van een
lekkere lunch blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Of je nu een
hamburger met frietjes, een frisse salade of een zinderend
4-gangen menu eet. Eerlijke en de beste ingrediënten en
smaken die elkaar versterken en aanvullen.
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Altijd geserveerd met rustieke friet en salade
Ribs zo van het bot, Jack Daniels, 500 gram
(1 rib extra + 10 euro)
Fish & Chips crunchy, homemade,
remouladesaus
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