time To SHare
Kies naar eigen smaak uit ons assortiment fingerfood
Parmezaankroketjes (6st)
Garnaalkroketjes (6st)
Bitterballetjes (6st)
Kibbeling met tartaar
Oosterse spring rolls (6st)
Kippenboutjes (6st)
Aardappel wedges met aioli

€ 8.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 11.00
€ 10.00
€ 9.50
€ 8.50

Mix van de chef voor 2 pers.
Luxe mix van de chef voor 2 pers
(+ Manchego / Coppa de Parma)

€ 17.00
25.00€

KIDS
Pakje friet
Kaaskroket 1st of 2st
Garnaalkroket 1st of 2st
Duo van kaas-en garnaalkroket
Curryworst 1st of 2st
Kipnuggets (6st)
Vissticks (6st)

€ 2.50
€ 8.50 of € 16.00
€ 9.50 of € 19.00
€ 17.50
€ 9.00 of € 13.50
€ 13.50
€ 13.50

Alles opgesmukt met frietjes, appelmoes en mayo en/of ketchup

Voorgerechten
kroketjes van Parmezaanse kaas (2st)
kroketjes van grijze Noordzee garnalen (2st)
Duo van kaas- en garnaalkroketjes
Scampi, zoete puntpaprika, curry, cocos
Gamba al forno, tartaar

€ 15.00
€ 18.00
€ 16.50
€ 16.00
€ 19.00

SALADES
Salade geitenkaas, honing, geroosterde noten, toast
Salade kip, spekjes, appel, balsamico
Salade scampi fritti, currymayo

€ 24.00
€ 24.00
€ 25.00

Salades te verkrijgen met frietjes, brood of wedges

Uit  het  water
Gegratineerde vispan, garnaalsaus
Scampi, zoete puntpaprika, curry, cocos
Gambas al forno, tartaar
Zalmmoot op de graat, ovengebakken, tuinkruidenboter

€ 26.50
€ 27.00
€ 29.00
€ 26.00

vleesGERECHTEN
Gemarineerde spare ribs gelakt met whisky en zwarte peper
Koninginnehapje, bladerdeegkoek
Stoverij van rund gemaakt met 4Knt bier uit de Stekense Polken
Ierse filet pure van de grill

€ 22.00
€ 22.00
€ 22.50
€ 29.00

alles te verkrijgen met frietjes, brood of wedges

Seizoenssalade inbegrepen
Saus naar keuze:
Natuur
Peperroom
Champignonroom / Bearnaise

€ 2.00
€ 3.00
€ 3.50

Desserts
Verwenbordje 		
Vanille ijs
Keuze uit toppings:
Chololadesaus / slagroom / huisgebrande nootjes / karamelsaus		

€ 8.50
€ 8.00
€ 1.00

TER INFO

Voor GROEPEN vanaf 6 personen
vragen wij vriendelijk om max. 4 verschillende gerechten te nemen
Indien u VRAGEN heeft over gerechten in verband met bepaalde
allergenen, kan u steeds terecht bij één van onze medewerkers
Wij werken steeds met VERSE INGREDIËNTEN,
daarom kan het gebeuren dat er tijdelijk een product
niet voorradig is.
Op maandag en vrijdag
serveren wij EEN LUNCH tussen 12u en 14u:
soep / keuze vlees-vis gerecht / koffie

Straffe Kost
Heistraat 66
9190 Stekene
Tel.: 03/779 80 34
www.straffekost.be
straffekost@telenet.be
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