Menukaart

Grill-café Onze Buren
Nieuwstraat 6-8 4921CX Made
Tel 0162-684000
E mail steengrillen@gmail.com
Website www.cafeonzeburen.nl
Onze Buren Is het gelegen naast
’t Trefpunt & De Steenhoeve

All You Can Eat Steengrill
*Om te weten:
* Heeft u een voedselallergie of intolerantie? Meld het ons. Zodat wij er zeker van zijn dat het volgens Uw normen wordt bereid
*Als U aan een tijd gebonden bent, kunt U ons daar vooraf op attenderen!
*Afrekenen kan uitsluitend per gehele tafel *In het gehele bedrijf zijn de horeca huis- en gedrag regels van toepassing
*Wij accepteren de volgende betaalmogelijkheden: contante Euro’s, V Pay, Visa, Maestro, Eurocard, American express,
Restaurantdinercard, Nationale Horeca Cadeaukaart, VVV card, Bruisend Made
*deze kaart is niet mogelijk in combinatie met actiemenu’s en of gerechten.
TIP! Heeft U genoten van Uw maaltijd en wilt U een kennis, relatie, vriend of geliefde net zo
laten genieten? Geef dan een Dinerbon van De Steenhoeve cadeau
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Menukaart
A La Carte
Het is niet mogelijk om Steengrill en a la carte te combineren

Voorgerechten
Nacho’s pikanta

chili tortilla chips met tomatensalsa en kaas € 9,95
***
Kip lekker Een gezonde en knapperige Aziatische Kip salade € 9,95
***
Oma’s kippenlevertjes ouderwetse kippenlevers met spek, uien en rode wijnsaus € 9,95
***
Beef Carpaccio met kruidensaus, oude kaas, ui en pittenmix € 10,95
***
Geitenkaas salade met een zachte honingdressing € 10,95
***
Vissers Trio van gerookte zalm, forel en makreel met dille-lemondressing € 11,95
***
Ham lekkernij gerookte herten ham met zongedroogde tomaatjes en Aioli dressing € 11,95

Huisgemaakte Soepen
Italiaanse Tomatensoep met rul gehakt en Italiaanse kruiden € 7,95
***
Prei roomsoep met een oosters tintje € 7,95

Hoofdgerechten
Aziatische Roodbaars gebakken met o.a. ketjap, taugé en gember € 17,50
***
Gebakken Zalmfilet met Hollandaisesaus € 19,50
***
Geitenbrei gebakken ui, paprika, taugé, ananas, chilisaus en bedekt met geitenkaas € 16,50
***
Schnitzel Forestière met spekjes, uien, champignons, paprika en kaas € 17,50
***
Konijnenbout op Chefs wijze bereid Keuze uit één bout € 17,50 of twee bouten € 21,50
***
Klooster Steak tournedos met kippenlevers, spekjes, uien en rodewijnsaus € 34,50
***
Tournedos du chef met gerookte zalm, rode ui, geitenkaas en Hollandaisesaus € 37,50
Heeft U glutenvrij, lactosevrij, egetarisch of allergie dieet, geef het door aan onze bediening, zodat wij in overleg met het
keukenteam er zeker van zijn dat uw gerecht en garnituren volgens Uw normen wordt bereid
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Elke Vrijdag & Zaterdag vanaf 18.00 uur

All You Can Eat

En Kan uitsluitend per gehele gezelschap

€ 24,50 p.p.
Bestaande uit: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, hamburger, worstjes en garnalen
geserveerd met div. salades, sauzen, friet, stokbrood en kruidenboter
kinderen t/m 4 jaar gratis (per volw. betalende)
kinderen vanaf 5 t/m 11 jaar € 13,50

3 gangen Steengrill menu a € 35,00 p.p.
Kan uitsluitend per geheel gezelschap en vanaf 2 personen

Italiaanse Tomatensoep met rul gehakt en Italiaanse kruiden
of
Prei roomsoep met een oosters tintje

All You Can Eat Steengrill

*Berenlekker Warme chocolademelk met een chocolade ijs, puntje chocolade likeur en slagroom
of
*Boswandeling Pistache ijs met boswandelinglikeur, chocoladesaus en slagroom
of
Appel-Kaneel Yogo Yoghurt gemengd met appel en kaneel
of
Crispy Dame blanche Twee bolletjes roomijs op chocowafelcrunch met chocoladesaus en slagroom
of
Kop koffie/thee met bonbon
*Deze toetjes bevatten alcohol
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Nagerechten
*Glühwein new style € 6,50
Met kaneelijs, slagroom en sinaasappel
***

*Berenlekker € 6,50
Warme chocolademelk geserveerd met een bolletje chocolade ijs,
puntje chocolade likeur en slagroom
***

Appel-Kaneel Yogo € 6,50
Yoghurt gemengd met appel en kaneel
***

*Boswandeling € 7,50
Pistache ijs met boswandelinglikeur, chocoladesaus en slagroom
***

Crispy Dame blanche € 7,50
Twee bolletjes roomijs op chocowafelcrunch met chocoladesaus en toef slagroom
***

Winter Fris € 8,50
Stoofpeer met 2 bolletjes kaneelijs en stroopwafel stukjes en slagroom
***

Brussels Lekkernij € 9,50
Verse gebakken wafeltje met poedersuiker, warme kersen, 1 bolletje Roomijs en slagroom
*Deze toetjes bevatten alcohol

Koffie/thee Lekkernijen
Koffie met een smaakje (glas koffie met siroop en slagroom)
Koffie Caramel of Koffie Hazelnut of Koffie Kaneel € 3,75
Tea & Tasty (glas thee met siroop)
Mojito mint & green tea of Cinnamon & kaneel tea of Miel & rooibos tea € 3,00

*Kabouter koffie € 7,50 La Chouffe likeur, koffie en slagroom
*Dutch koffie € 7,50 boswandeling, koffie en slagroom
*Ierse Mist € 7,50 Baileys, koffie en slagroom
*Engeltjes koffie € 7,50 Caramelsiroop, advokaatlikeur, koffie en slagroom
*Irish Koffie € 7,50 Jameson Whisky, koffie en slagroom
*French Koffie € 7,50 Grand marnier, koffie en slagroom
*Spaanse Koffie € 7,50 Likeur 43, koffie en slagroom
*Italiaantje € 7,50 Amaretto, latte macchiato en slagroom
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