À la Carte

Voorgerechten:
Runderbouillon met verse soepgroenten
€ 6,50
Tomatengroente soep met balletjes
€ 6,50
Romige aspergesoep met verse asperges, ham en ei.
€ 6,50
Frisse salade met gebakken scampi’s in knoflook
€ 13,00
Salade De Witte Stein; met gebakken kip, champignons en € 13,00
ananas in teriakisaus
Carpaccio De Witte Stein; carpaccio, salade met scampi’s
€ 13,00
Alle soepen en salades worden geserveerd met brood en boter
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Hoofdgerechten vlees:
€ 16,00
Maaltijdsalade met gebakken scampi’s in knoflook
€ 16,00
Maaltijdsalade De Witte Stein met gebakken kip,
champignons en ananas in teriakisaus
€ 16,00
Maaltijdsalade Carpaccio met scampi’s
€ 16,50
Schnitzel met saus naar keuze; champignonsaus,
			
zigeunersaus, pepersaus
			
Pannetje kipsaté met gefrituurde uitjes en aardappelgarnituur € 17,50
€ 17,50
Boerenschnitzel met gebakken aardappeltjes, spekjes,
ui en champignons
€ 18,50
Spareribs gemarineerd, van de grill met koude sausjes,
geserveerd met frites en salade
€ 18,50
Spies van gemarineerde varkenshaas geserveerd met
Oosterse saus
Geschnetzeltes van het varkenshaasje in champignonroom- € 19,50
saus		
€ 21,00
Kogelbiefstuk met saus naar keuze; champignonsaus,
zigeunersaus, pepersaus
€ 22,50
Mixed grill De Witte Stein: 3 soorten vlees (200 gram) met
koude sausjes, frites en salade
Tapas vlees; verscheidene vleessoorten zowel koud als warm € 22,50
met frites of brood naar keuze		
Tapas De Luxe; verscheidene vis- en vleessoorten
€ 22,50
zowel koud als warm met frites of brood naar keuze
						
Hoofdgerechten vis:
€ 14,50
Gebakken Kibbeling geserveerd met frites en sausje
Scampi-potje De Witte Stein 9 st. in pernodsaus en knoflook € 18,25
€ 22,50
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus			
Tapas vis; verscheidene vissoorten zowel koud als warm met € 22,50
frites of brood naar keuze
		
Vegetarische hoofdgerechten:
€ 12,75
Vegetarische pasta met roomsaus en quorn		
Roerbakschotel van gebakken groenten, quorn en teriakisaus		 € 14,50
€ 14,50
Salade Brie, frisse salade van brie met noten en honing
*Deze gerechten worden geserveerd met verse groenten en
aardappelgarnituur
Nagerechten:
Coupe Dame Blanche; vanille ijs, chocoladesaus en slagr.
Coupe Caramel; vanille ijs, carameltopping en slagroom
Coupe Advocaat; vanille ijs, advocaat en slagroom
Coupe Aardbei; vanille ijs, aardbeien, aardbeientopping en
slagroom (seizoen)
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