
Prijzen p/p

€ 6,75 personen

€ 8,75 personen

€ 9,75 personen

€ 10,75 personen

€ 3,50 personen

€ 3,50 personen

€ 3,50 personen

€ 3,50 personen

€ 9,95 personen

€ 9,95 personen

€ 10,95 personen

€ 8,95 personen

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers gebakken stokbrood en kruidenboter

€ 17,75 personen

Vlees:
o

Boeuff bourguignon o

Gehaktballetjes in zigeunersaus o

Hollands stoofpotje o

Indische gehaktballetjes in ketjapsaus o

Varkenshaas in champignonsaus o

Varkenshaas in stroganof saus o

Kip:

Hete kip o

Kip pilav o

Kipsaté in onze welbekende satésaus o

Vis:
o

Visserspotje ( + € 1,00) o

Vega:

o

o

DECEMBERMAAND                             BESTELFORMULIER

Gewenste aantal

Huzarensalade Vis                                

Huzarensalade Luxe Vis

Schotels zijn vanaf 4 personen en worden geserveerd met vers gebakken stokbrood en kruidenboter

Salades

Huzarensalade                                      

Huzarensalade Luxe                              

Soepen

Beenham in boerensaus (jus met gebakken spekjes, uien en champignons)

Licht gebonden tomatensoep

Verse groentensoep                             

Voorgerechten
Carpacciosalade

Stamhuijssalade

Gerookte kip salade

Champignonsoep

Kippensoep

Vitello tonato

Altijd Goed Buffet (vanaf 6 personen)

Salade van gerookte kipfilet, gemengde sla, cherry tomaatjes, komkommer, ananas, framboos dressing en truffel 

mayonaise

Kies totaal 3 gerechten uit onderstaande soorten vlees/kip/vis/vega:

Mexicaanse roerbak (gemarineerde vegetarische blokjes met paprika, champignons, ui en mais in een lichtpittige salsa 

saus )

Teriyaki ketjap (oosters gekruide vegetarische blokjes met ui, courgette, champignons, taugé in ketjapsaus)

Gepelde gamba’s in pittige roomsaus (+ € 1,50)

Cafetaria 't Stamhuijs  |  Boschweg 14  |  5481 EG Schijndel  |  T: 073 549 8020  |  E: info@stamhuijs.nl 

LET OP: Het in ingevulde formulier minimaal 1 week vooraf mailen naar info@stamhuijs.nl of afgeven in onze 

cafetaria. Wij nemen contact met u op voor het afhaaltijdstip.

250 gr huzarensalade, asperges in achterham gerold, ei, sla, komkommer, tomaatjes, uitjes, augurkschijfjes, vers fruit.

250 gr huzarensalade, asperges in achterham gerold, ei, sla, komkommer, tomaatjes, uitjes, augurkschijfjes, vers fruit, 

rauwe ham met meloen, gebraden fricandeau, en gebraden rosbief.

250 gr huzarensalade, asperges in achterham gerold, ei, sla, komkommer, tomaatjes, uitjes, augurkschijdjes, vers fruit, 

gerookte zalm, gerookte forelfilet en makreel.

250 gr huzarensalade, asperges in achterham gerold, ei, sla, komkommer, tomaatjes, uitjes, augurkschijfjes, vers fruit, 

gerookte zalm, gerookte forelfilet, makreel, Hollandse garnaaltjes en krabsalade.

Gegratineerde aardappeltjes, gemengde rijst met groenten, huzarensalade, gemengde salade met uitgebakken 

spekjes, cherry tomaatjes, komkommer, mosterd dille dressing, vers fruit salade,

stokbrood met kruidenboter.

Naam: 

Adres:

Telefoon

Voor wanneer bestemd? (consumptie)

Alle soepen dient men thuis nog op te warmen en worden geserveerd met vers gebakken stokbrood en kruidenboter

Dun gesneden ossehaas, peper, truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompitjes, toefje sla met cherry tomaatjes en 

komkommer

Dun gesneden, licht geschroeide kalfsrosbief, tonijnmayonaise, kappertjes, pijnboompitjes, toefje sla met cherry 

tomaatjes en komkommer

Salade van gerookte zalm, gemenge sla, cherry tomaatjes, komkommer, gebakken spekjes, champignons, mosterd 

dille dressing en truffel mayonaise


