VEGAN

3-gangen keuzemenu
Bij Stadscafé de Boterwaag kun je zelf je 3-gangen
diner samenstellen voor 29.5 per persoon

29.5

VOORGERECHTEN
ZALM TATAKI
Tataki van verse zalm, wakame,
rettich sprouts, wasabi, shiitake
chips en soja dressing
IBERICO WANGETJES
Langzaam gegaarde iberico wangetjes,
knolselderijcrème, chips van biet en
zoete aardappel en aceto balsamico
INDIASE CURRY
FRITTO
Krokante fritto gevuld met Indiase
groentencurry, geserveerd met wilde
rijst, spinaziecrème en kokosdressing
STEAK TARTARE
PRÉPARÉ
Steak tartare préparé, ingelegd ei,
bieslook, sjalot, cornichons, crostini
en truffelmayonaise
HUISGEMAAKTE
TOMATENSOEP
Geserveerd met brood

12.5

BISQUE
Romige bisque met krokante
gamba’s, Hollandse garnalen en
rouille. Geserveerd met brood

9.0

13.5

FOCACCIA*
Huisgemaakte focaccia uit de
pizza-oven met knoflook en verse
peterselie

6.0

9.5

BOTERWAAGSALADE
Blauwe kaas, croutons, amandelen,
spekjes, avocado en Boterwaagdressing

9.5

SALADE NIÇOISE
Makreel, kerstomaat, gekookt
Haags ei, haricots verts, croutons,
kappertjes, olijven en ansjovisdressing

6.5

CAESAR SALAD
Romaine sla, kip, spek, parmezaanse
kaas, gekookt Haags ei, croutons en
ansjovisdressing.
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11.0
12.5
12.5

VEGAN

HOOFDGERECHTEN
24.5
STEAK~ FRITES
BIOLOGISCHE HAMBURGER 17.5
Biologische steak van VleeschHouwerij Cru met rode-wijnjus,
asperges en verse friet

Biologische hamburger van VleeschHouwerij Cru, oude kaas, tomaat, spek,
ingelegde rode ui, romaine sla, Boterwaag BBQ-saus en verse friet

SPARERIBS DU CHEF 19.5
Spareribs in zoete ketjapmarinade, groene salade, verse friet, knoflooksaus en chilisaus

CATCH OF THE DAY

DAGPRIJS

Verse vis uit de Noordzee, aardappelgratin, seizoensgroenten en witte wijn-tijmsaus

BLOEMKOOLSTEAK 16.5
Gegrilde bloemkoolsteak met zoete aardappelcrème, bospaddenstoelen, jus van
gegrilde groenten en rucolacress

PASTA FRESCA
KAASFONDUE

Verse met cantharellen gevulde
tortellini, cavolo nero saus, verse
tijm, knoflook en amandelen

Kaasfondue van boerenkazen uit het
Groene Hart geserveerd met desembrood,
focaccia uit de pizza oven en dipgroenten
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17.5
18.5

VEGAN

voor de
KINDEREN
Met gratis Lik It ijsje toe!

pasta met
tomatensaus en
geraspte kaas

6.0

Spareribs
met verse friet
en salade

desserts
Panna cotta

Kokos-mango-passievrucht panna cotta
met limoen-muntcoulis

6.5

Red
brownie
Red brownie met huisgemaakt
mango-kokos sorbetijs

6.5

Kaasplankje
Wisselende boerenkazen,

dadelnotenbrood en appelstroop

7.0

10.0
Bouw je
eigen pizza
Kleine Margherita met toppings
naar keuze (ananas, ham,
salami, champignons, chorizo)
Vraag naar de kleurplaat!

6.0
GROTE MARKT - DEN HAAG

IJs gemaakt
op de Grote
Markt,
Den Haag
Haal het
bij de
Bakplaats

