Afhalen- en bezorgen menukaart

,

Geldig v.a. 17 december

Zie ook onze kaarten voor de LUXE KERSTBRUNCH en KERSTSPECIALS
Bestellen:Dagelijks: 0314 - 662366 | 06-22414326 ook whats app | mail: info@smouzen.nl
MAALTIJDEN: Afhalen / bezorgen donderdag t/m zondag tussen 17:00 en 19:30 uur

High Teas (niet tijdens de feestdagen) in overleg af te halen / laten bezorgen

3 gangen menu € 25,00 p.p.
Alle onderstaande gerechten kunnen in het menu gekozen worden.
Bij enkele gerechten geldt dan de genoemde meerprijs.
Voorgerechten (zie ook kleine salade's als voorgerecht)
Zo uit de oven oerbrood met smeersels

€

Uiensoep met brood en gegratineerde kaas (350 ml)

€

Tomatensoep met gehaktballetjes (350 ml)

€
€
€

Ossenstaartsoep met een vleugje madeira (350 ml)

Stökkumse champignons, in room gesmoorde
champignons met prei en spekjes

6,00 Carpaccio van ossenhaas, pompoenpitten,
6,00 truffelstrepen en -chips, rucola en grana padano
6,00 schilfers. (menu meerprijs € 2,50)

€

6,00 Carpaccio XXL van ossenhaas, pompoenpitten,
6,00 truffelstrepen en -chips, rucola en grana padano
schilfers.(menu meerprijs € 9,50)

€ 15,50

8,50

Hoofdgerechten (vlees) Met gebakken aardappeltjes of friet en een rauwkostsalade
Smouzen's knabbelbox, een combinatie van spare ribs en chickenwings (spicy of regular)

€ 15,00 Schnitzel naturel 180 of 360 gram, mals vlees met
een heerlijk krokante panering inclusief saus naar
keuze (zie sauzen)
€ 16,00
Smouzen Black Angus Burger met krokant gebakken
€ 16,00 bacon, cheddar kaas, smokey BBQ saus, en een
sesambroodje
€ 12,50 Varkenshaasmedaillons met truffelsaus en
champignons

Smouzen's spare ribs (spicy of regular)
Boerenschnitzel met paprika, champignons, spek en
gegratineerd met kaas
Gegaarde kalkoenrollade gevuld met gehakt,
pruimen in een heerlijke kruidensaus

€ 12,50 /
€ 16,00
€ 16,00

€ 16,00

Sauzen keuzes ; truffel- champignonroom- saté- of stroganoffsaus.

Hoofdgerechten (vis)
Zalmfilet in een romige risotto
(Menu meerprijs € 1,50)

€ 17,50 Tagliatelle met gewokte gamba’s en een knoflook
Pernod saus (Menu meerprijs € 1,50 pp)

€ 17,50

Maaltijdsalades (klein -ook als voorgerecht- of groot)
Vissalade met gerookte zalm, forel en garnaaltjes

€ 9,25 /

Salade met stoofpeertjes, mandarijn, pecannoten en

€ 9,25 /

€ 14,50

geitenkaas schilfers

€ 14,50

Vega
Salade caprese met tomaat, buffelmozzarella, pitten
en balsamicodressing
Portobello's, gevuld met risotto en gegratineerd met
kaas

€ 14,00 Grote tagliatelle truffel met een
paddenstoelenmelange en een truffelsaus
€ 12,50

Varkenshaas saté

€

€ 16,00

Voor de kleintjes (met gebakken aardappeltjes of friet)
6,50 Spare-ribje (regular of spicy)

€

6,50

Nagerechten
Crème brûlée

€

5,00 Chocolademousse

€

5,00

Oma's Herrencrème vanille roompudding met
chocoladestukjes en een vleugje rum

€

5,00 Smouzen's mochou anders
Petit grand dessert (proeverij van onze desserts)

€
€

5,00
7,00

€

9,50

Peuzelboxen, Tapas en High Teas (High Teas niet tijdens de feestdagen leverbaar)
Tapas; Brood en smeersels en 2 boxen met ca.15
warme, koude, en hartige gerechtjes door de chef
met zorg samengesteld. v.a. 2 pers.
Hollandse box met o.a. tortilla chips, kaas, worst en
meer. v.a. 2 personen

€ 17,50 Peuzelbox; Brood en smeersels en 1 box koude,
smaakvolle gerechtjes door de chef met zorg
samengesteld. v.a. 2 personen
€ 10,00 Spaanse box met o.a. calamares, chorizo, olijven,
per persoon gehaktballetjes en meer. v.a. 2 personen

per persoon

allergie of zwanger, liever geen vis of vlees, vega wensen, geef het op bij het bestellen!

Bezorgkosten
’s-Heerenberg, Lengel, Stokkum, Zeddam € 2,75 per bezorging, overige € 5,00 per bezorging

per persoon

€ 10,00
per persoon

