Kleintjes van de kok
Uitsmijter € 7,Eitjes van eigen kippen
Met spek, ham en kaas

Tosti de Stelle € 6,75
Met Zeeuws spek en gegrilde kip
Kaas van boerderij de Stolpe

Boeren groentesoep € 4,50
Stevig gevulde soep met balletjes
Kan ook vega

Panini € 6,Met mozzarella, pesto en tomaat

Club Sandwich de Stelle € 9,75
Geroosterd brood met spek en gegrilde kip,
ei en truffelmayonaise, rauwkost.

Broodje tonijn salade € 7,50
Op een witte of bruine pistolet met kappertjes en rode ui

Saucijzenbroodje € 3,50
Huisgemaakt zolang de voorraad strekt

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel € 6,00
Stroop en poedersuiker inclusief

Pannenkoek met spek € 6,50
Pannenkoek met kaas € 6,50
Pannenkoek met spek en kaas € 7,00

Vooraf
Stokbrood met smeersel € 4,50
Gegratineerde mosselen € 7,50
Met kruidenboter en kaas, uit de oven.

Gamba’s € 8,00
Met ui en knoflook, uit de oven.

Salade geitenkaas € 6,50
Salade met diverse rauwkost, noten, lauwwarme geitenkaas met honing.

Thaise runderpuntjes € 7,50
Rode en groene pepers, knoflook, soja saus en ketjap. Let op: 🌶️🌶️

Dag soep € 5,50

Chef’s trots
Kip Saté € 14,50
Met kroepoek

Poke Bowl € 13,50
Met sushirijst, zeewier en sojabonen
Met vis, kip of vega

Spareribs € 18,00
Met sla en knoflooksaus
Uit een zoete marinade en lekker gekruid

Maaltijd salade roerbakkip € 14,50
Kan ook vega met tofu

Maaltijd salade geitenkaas €14,50
Salade met diverse rauwkost, noten en lauwwarme geitenkaas met honing.

Vlaams stoofvlees € 14,50
Bereid in donker bier met champignons, ui en paprika

Malse kogelbiefstuk € 19,50
Met kruidenboter en pepersaus

Trotse Burger € 16,50
Een hamburger van 170-180 gram met gebakken ui en
spek.
Half-om-half gehakt.

Loempia speciaal € 13,50
Met friet, kroepoek en satésaus. Kan ook vega.

Week stamppot € 10.50
Al onze gerechten worden geserveerd met:
Friet, gebakken – of gekookte aardappelen, rijst of brood
Extra friet, aardappelen, rijst of brood € 2,50
Mayonaise € 0,75

Nagerechten
Crème Brûlée € 6,00
Dame Blanche € 5,25
Vanille ijs met warme chocoladesaus

Trotse Dame Blanche € 7,50
Combinatie van dame blanche met warme wafel

Warme wafel € 5,25
Met ijs en slagroom

Kindercoupe € 4,25
Een bolletje ijs, slagroom en een zoete verassing

Lekkere trek
Appeltaart € 3,75
Met slagroom + € 0,50

Bolus € 3,50
Smoothie € 3,75
Met fruit uit eigen tuin

