Lunchkaart 12:00 - 14:00
Soepen
Altijd geserveerd met brood en boter

Tasty tom tomatensoep met bosui
Hokkaido pompoen licht gebonden met bloemkool en
geroosterde pompoenpitten
Erwtensoep goed gevuld met rookworst
Parelhoen bouillon met bosui, fijne wortel en knolselderij
Kreeft met gamba en bosui
Broodjes
Ambachtelijk bruin of witbrood van onze lokale Bakkerij van Brug
Oude kaas met grove mosterd mayonaise
Runderlende gemarineerd, licht gerookt met crunchy broadbeans en truffelcrème
Zalm gerookt met zuivelspread, rode ui en mosterddressing
Geitenkaas met rode biet, honing, groene appel, abrikoos en
gerookte amandelen
Salades (voeg 3 euro toe voor een hoofdgerechtportie)
Altijd geserveerd met brood en boter
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met crunchy
broadbeans en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, Aarlese geitenkaas, crispy bacon, cashewnoten
en piment d’espelette dressing
Seafood fine seafood, couscous, olijf, rode ui en Indian style mayonaise
Gamba 6 dikke handgepelde gamba’s, chutney van wortel en pompoen,
sriracha mayonaise en crunchy broadbeans
Geitenkaas met rode biet, groene appel, abrikoos en gerookte amandelen
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Warme lunchgerechten
Bourgondische kroketten twee stuks van ambachtelijk
draadjesrundvlees met mosterd
Oesterzwam kroketten twee stuks, barstenvol met op duurzame wijze
(op koffiedik) geteelde oesterzwammen, krokant en bereid met
een flinke scheut bier, geserveerd met sriracha mayonaise
Panini jonge kaas & achterham met ketchup
Panini geitenkaas & prosciutto met honing
Panini eendenbout met komkommer, chutney van pompoen en teriyakisaus
Panini smoked chicken met paprika, ui, champignons en barbequesaus
Specials
Altijd geserveerd met rustieke frieten en salade
Winter beef burger van graangevoerd rund, crispy bacon,
cheddar, champignons en barbequesaus
Quinoa burger homemade, vikorn broodje, rode uiencompote,
tomaat, komkommer en sriracha mayonaise
Ribs zo van het bot met Jack Daniels, 500 gram
Fish & chips crunchy en homemade, met remouladesaus
Kidsmenu
Kiddo carpaccio met truffelmayo
Yakitori sateetjes 4 stuks met yakitorisaus en frietjes
Mini burgertje met tomaat, ketchup, sla en frietjes
Poffertjes met appelstroop en poedersuiker
Kroketje met salade en frietjes
Stoute snoepzak van Snoeperij Jantje
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Heb je een allergie? Meld het ons!

Geen zin om te koken? Iets te vieren? Haal een lokale, verse en vooral
lekkere (warme) maaltijd af bij Stout Eten & Drinken! Wij draaien deze take away
kaart totdat ons restaurant fysiek weer open mag. Je kunt je bestelling telefonisch
doorgeven via 0492-778388. Kom je je maaltijd zelf ophalen in ons restaurant
aan de Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel? Dan ontvang je 15% afhaalkorting op
je totale bestelling. Niet in de gelegenheid om je maaltijd zelf af te halen?
Wij bezorgen je bestelling gratis in omgeving Laarbeek.
We horen graag wat je er van vond!
Stay safe en smakelijk eten!

