Menukaart Week 26
Prijs dagschotel € 12,50
Dinsdag 23 juni 2020
Gemarineerde ribbetjes-sparerib
Geglaceerde sperzieboontjes, aardappelgratin en rode bietensalade
Woensdag 24 juni
Gestoofde varkensfilet & chorizo
Tortilla van aardappel, mediterrane groenten en wortelsalade
Donderdag 25 juni 2020
Saltimbocca van het kalf met gedroogde ham en salie
Risotto met doperwten en tomatensalade
Vrijdag 26 juni 2020
Heilbot
Stampotje van snijboontjes, garnaaltjes, romige vissaus en salade
Zaterdag 27 juni 2020
Rundsukade Bordelaise
Langzaam gegaarde rundsukade in rode-wijnsaus met tijm,
aardappelpurée en gegratineerde witlof
De dagschotels kunt u prima 2 dagen in de koelkast bewaren.
Warm maken is zeer eenvoudig. Dit kan in een magnetron of in een
voorverwarmde oven van 180 graden.

Menukaart Week 27
Prijs dagschotel € 12,50
Dinsdag 30 juni 2020
Parelhoenfilet
Ratatouille, bonne femme aardappel en komkommersalade
Woensdag 1 juli 2020
Varkenshaasje
Champignons, broccoli, amandel kartoffelsalade en pepersaus
Donderdag 2 juli 2020
Boeuf Bouguignone
Sjalot, stampotje wortel met spekjes en tomatensalade
Vrijdag 3 juli 2020
Mosselen en scampi in kerrie-roomsaus
Rijst met zomergroenten en zoetzure salade
Zaterdag 4 juli 2020
Witlof en beenham au gratin
Gegratineerde witlof met aardappel, gruyère, beenham en crème saus
wortelsalade
De dagschotels kunt u prima 2 dagen in de koelkast bewaren.
Warm maken is zeer eenvoudig. Dit kan in een magnetron of in een
voorverwarmde oven van 180 graden.

À la Carte
Dagelijks van dinsdag tot en met zaterdag
Bloemkoolsoep 500ml 2 personen € 7,50. 1liter 4 personen€ € 12,50
Met scharrelkip, crème fraîche en spekjes
Vitello Tonato
€ 12,50
Dungesneden kalfsvlees, tonijnsaus, kappertjes, tomaat en basilicum
Koude hele canner/kreeft seizoen
€ 25,00
En belle-vue koude geschoonde kreeft op kropsalade met mayonaise
Deze gerechten worden geleverd met brood en boerenboter
Voor bij de koffie
6 Madeleines
( Amandelcakejes) met crème chantily

€ 6,50

Leveringsvoorwaarden:
Bestellen kan uiterlijk tot 16.00 uur voor de dag van levering.
Levering zal zijn tussen 16.00 en 18.30 uur. Een exact tijdstip is niet mogelijk.
Betaling contant bij levering of per bankoverschrijving bij bestelling.
Wij leveren uitsluitend in groot Breda.
In de maand juni zijn er geen bezorgkosten.
Wij bezorgen vanaf een besteding van € 12,50
Bestellen kan per email vermeldt duidelijk uw adres gegevens, telefoonnummer en
bestelling.
U ontvangst van ons een bevestiging.
Email: info@restaurantdestadstuin.nl
Telefoonnummer 0765309636
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