
MAANDMENU 
VOORGERECHTEN

Licht gerookte runderlende 
Piccalilly mayonaise, zoetzure groenten, 

compote van rode ui, oude kaas en nootjes

Koud gerookte zalm
Met limoenmayonaise en Hollandse garnalen

Loempia caprese [v]
Huisbereide mini loempia’s met mozzarella, 

tomaat en basilicum 
 

HOOFDGERECHTEN
Zacht gegaarde sukade

In eigen jus met een stukje gegrilde entrecote, 
tuinerwten en puree van schorseneren 

Met verse pesto en pittige gamba’s

Mille-feuille [v]
Met roergebakken spinazie, feta en zongedroogde tomaatjes 

 
DESSERT 

Oktober

MET WIJNARRANGEMENT
2-gangen: € 33,45 per persoon
3-gangen: € 44,80 per persoon

2-gangen: € 25,25 per persoon
3-gangen: € 32,50 per persoon

onze website www.restaurantstoom.nl 

AGENDA
/

/
/

//

/
‘Bij elke 

 gang een  
passend  
wijntje’

Van maandag t/m donderdag: 
Early Bird Special; vroeg dineren wat de 
pot schaft. Van 16.00 tot 18.00 uur met 

een hoofdgerecht voor € 10,00!

Agenda Kampanje

Voor het volledige programma: www.kampanje.nl

 
maar is er een kort en bondig overzicht gemaakt met alle 

voorstellingen tot en met 31 december 2020. Deze brochure is  

  
Ontbijt € 12,50 pp. 

Croissant, mini broodjes, snee brood, smoothie, jus d’orange, 
yoghurt met granola, diverse vleeswaren en kaas, gekookt ei,

Picknickmand € 37,50 per twee personen  
Jus d’orange, smoothie, croissant jam, yoghurt granola, 

wrap gerookte zalm & carpaccio, verse fruitsalade,  Incl. borden, 
bestek, servet,t
mand & kleed 
Borg € 55,00

Stoom

15-10

16-10

18-10

23-10 
 
 
 
 

Lebbis - Cabaret

Diederik Jekel - Theatercollege 

Over een kleine mol - Familievoorstelling

Een goed jaar - Toneelstuk 
  

Passende 
fles wijn 

voor € 10,00 

Valentijnsdiner: 
voor € 28,50 per persoon

Hoofdgerecht is 

inclusief groente 

en aardappel-
garnituur

VALENTIJNSDINER

HEERLIJK VOORGERECHT
Romantisch proeverijtje

Zalmtartaar met wakame en appel
en

Tompouce van geitenkaas met vijgenchutney (v) 
en

Tataki van rund met zoetzure groente
en

Tomaten paprikasoepje  

ONVERGETELIJK HOOFDGERECHT
In een krokant jasje gebakken kabeljauw

met reuzengamba, zoete aardappel en grove groentes 

of

Zacht gegaarde kalfssukade
met gebakken spek, zoete aardappel en poftomaatjes  

of

Vegetarische groentequiche (v)
met bospaddenstoelen 

VERRUKKELIJK DESSERT
Proeverij van chocolade 

met roodfruit

Zaterdag 13 en zondag 14 februari 2021
Verras je geliefde op Valentijnsdag met een III-gangen diner 
voor €28,50 p.p. Richt je huis romantisch in en dek de tafel 

mooi. Een goede gelegenheid om je Valentijn te verrassen met 
een romantisch diner want echte liefde gaat door de maag!


