
IN JANUARI BIJ HET STRANDHUIS
OP DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG



DE 8 STOOFPOTJES - 4,95 PER STUK BIJGERECHTEN - 1,25 PER STUK

Onze chef heeft met een knipoog gekeken naar het 
gelijktijdige TATA Steel Chess Tournement en zich laten 
inspireren door klassiekers uit verschillende landen en 
windstreken! Van een klassieke Hongaarse Wijngoulash 
tot een heerlijke Indonesische Beef Rendang. 
Voor ieder wat wils, en ja ook wat wilds!

 HONGAARSE WIJNGOULASH

 klassieke stoofschotel van rundvlees, gerookt   

 spek, edelzoete paprika, rode wijn en rozemarijn.

 DUITSE WILDZWIJN POT

 sappig en zacht wildzwijnpoulet, met rookworst   

 en friszure zuurkool.

 NEDERLANDSE ZOERVLEISJ

 heerlijke Limburgse klassieker: van rundvlees, 

 azijn, appelstroop en natuurlijk ontbijtkoek.

 INDONESISCHE RENDANG

 tot draadjesvlees gestoofd rundvlees in 

 kokosmelk en boemboe volgens huisreceptuur.

 FRANSE COQ AU VIN

 heerlijke Franse stoofpot met kippenpoten en        

 -dijen, bacon, paddestoelen en groenten, 

 gestoofd in witte wijn.

 THAISE GROENE CURRY

 vegetarische kruidige groene curry,

 vol verse groenten. 

 BREXIT COTTAGE PIE

 een heerlijke stoofschotel van gehakt en 

 aardappel. Bereid op traditionele Britse wijze.

 VLAAMSE  STOOFPOT

 klassiek vlaams stoofvlees bereid met bier 

 en mosterd.    

 

KOMMETJE PANDAN RIJST

geurige, smaakvolle witte rijst welke heerlijk smaakt bij 

de Rendang of Groene Curry.

SAFFRAAN RIJST

op Marokkaanse wijze met verse paprika en rozijnen 

heerlijk bij Wijngoulash en de Coq au vin.

SMEUÏGE AARDAPPELPUREE

typische klassieke winterkost en onmisbaar bij de Wild-

zwijn pot en Cottage pie.

KRIELTJES IN KRUIDENBOTER

Krieltjes met rode ui gebakken in kruidenboter, favoriet bij  

Zoervleisj en de Vlaamse stoofpot.

 

FRANSE BEIGNETS

met melkchocoladesaus om te dopen!

CRÊPE SUZETTE

de klassieker, geserveerd met een bolletje rum-rozijnen ijs

IN SHERRY WIJN GESTOOFDE PEREN

met een speculaasmousse en kruidnoten

HUISGEMAAKTE APFELSTRUDEL

winterse favoriet, geserveerd met warme vanillesaus

DESSERTS - 4,95 PER STUK

Combineer de stoofpotjes naar eigen smaak of kies 
samen met uw tafelgenoten en smul gezamenlijk van 
de diverse stoofpotjes. De stoofpotjes worden aan tafel
geserveerd in klassieke mini cocottes; de uitstovers! 



A LA 
CARTE

MENU

IN JANUARI BIJ
HET STRANDHUIS



LEKKER OM MEE TE BEGINNEN:

MANDJE GEMENGD BROOD  5
Met een drieluik van tapenade, kruidenboter en aioli

TORTILLA CHIPS  6
Met guacamole of salsa (+ 1,5 per extra sausje) 

KLASSIEKE FRANSE UIENSOEP  6,5
Tezamen met crouton van oude kaas

HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP  6,5
Van puur tomatenvlees

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP  7
Met roggebrood en spek

SALADE GEITENKAAS 12
Met noten, honing-mosterddressing en tomatenchutney 

GEEN TREK IN STOOFPOTJES?

VARKENSHAASSATÉ

Van de grill, met kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes

2 stokken à 100 gram  20
3 stokken à 100 gram  22,5

SALADE GEITENKAAS 16,5
Met noten, honing-mosterddressing en tomatenchutney

OP HUID GEBAKKEN ZEEBAARSFILET  20
met antiboise, geserveerd met knoflook en kruidenpasta

VAN 7 T/M 30 JANUARI 2020
OP DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG
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