AVOND

AVOND

16 TOT 21 UUR

1 6 TOT 2 1 UUR

VOORGERECHTEN & SOEPEN

HOOFDGERECHTEN

Altijd vergezeld van vers afgebakken oerbrood en
huisgemaakte kruidenboter

Met smaakvolle groenten uit het seizoen
en frites

GEITENKAAS

RODE ZALMFILET

11,50

Drie verschillende bereidingen van
Bokkensprong geitenkaas

Rode zalmfilet - bieslooksaus

CARPACCIO | TRUFFELMAYONAISE

14,50

Onze trots:
huisgemarineerde rundercarpaccio frisse sla melange - pijnboompitjes Grana Padano - truffelmayonaise

ARGENTIJNSE GARNALEN | PASTA

Grote Argentijnse garnalen - pasta - knoflook

GROENTE | WELLINGTON
13,50

5,75

MULLIGATAWNY SOEP
Romige Indiase currysoep –
oranje linzen – specerijen

6,75

CHAMPIGNON CRÈMESOEP
licht gebonden - verse champignons uitgebakken spekjes

6,25

SALADES
Alle salades worden begeleid met
vers afgebakken brood en boter.
Erbij te bestellen: mandje friet met flinke
dot mayonaise 2,95
9,95 - 12,95

SATÉ VAN DE HAAS

Vegetarisch gerecht of vegetarisch te serveren
Heeft u speciale dieetwensen of allergie?
Laat het ons weten, wij adviseren u graag
over onze gerechten.

DESSERT
DAME BLANCHE

6,50

Drie bollen vanille roomijs warme chocoladesaus - slagroom

VIS

HEMELSE MODDER

11,50 - 14,50

15,50

Sate van de haas - pindasaus - atjar kroepoek

IJSTAARTJE

Salade gerookte Schotse zalm rivierkreeftenstaartjes - gerookte Rijpelaal-paling
- limoenmayonaise - broodcroutons

15,50

Black angus hamburger - Steakhouse bun koolsla - tomaat - BBQ saus - cheddar

Gemengde sla - verse rode biet - Bokkesprong
geitenroomkaas - walnoten - bloemenhoning krokante kaaskletskop
13,50 - 16,50

15,50

Bijzonder - huisgemaakte strudel gemengde
groenten - frisse groene salade
BLACK ANGUS | HAMBURGER

POMODORI TOMATENSOEP
Verse tomatensoep - basilicum - room

Gemengde sla - biefstukreepjes teriyakisaus

18,50

Ierse Angus biefstuk – grill - peperroomsaus

PALING | ZALM
14,50
Gezonde combi “Rijpelaal” paling gerookte zalm - mesclunsla vinaigrette groene tuinkruiden - mosterdmayo

BEEF TERIYAKI

19,75

KOGELBIEFSTUK | PEPERSAUS

VITELLO TONATO
Dun gesneden kalfsvlees – tonijnsaus boeket sla - cornichons - kappertjes

RODE BIET | GEITENROOMKAAS

16,50

6,50

Royale punt ijstaart van diverse smaken passievrucht/mango saus - slagroom
6,50

Luchtige chocolademousse - vanillesaus slagroom
KAASPLANKJE
Klassieke kaas variatie - kletzenbrood vijgenchutney

12,50

Brasserie
Stippelberg

LUNCH

11 TOT 16 UUR

Beste gast,
Hartelijk welkom bij brasserie Stippelberg.
Een brasserie met een zonnig terras waar u in
gemoedelijke Brabantse gezelligheid zeven dagen
per week kunt genieten van verrukkelijke en
pure gerechten. Naast het mooie aanbod op onze
overzichtelijke kaart verrassen wij u ook graag
met wisselende gerechten via ons krijtbord.
In de vroege ochtend kunt u bij ons terecht voor
geurende koffie met een lekkernij.
’s Middags bent u welkom voor een smakelijke
lunch of borrelhap, en vanaf 16.00 uur is het
heerlijk dineren.
Laat u ook eens verrassen door onze elegante
wijncollectie of andere verfrissende dranken uit
ons uitgebreide assortiment.
In alle rust eten en drinken met een prachtig
uitzicht op de golfbaan.
Puur genieten met elkaar van het leven!
Ik wens u samen met mijn team een mooie
ervaring toe.

Dorine Daemen
Manager Golfbaan Stippelberg

LUNCHGERECHTEN

Alle soepen worden begeleid met vers
afgebakken brood en boter

TWEE KROKETTEN | BROOD

POMODORI TOMATENSOEP

5,75

Verse tomatensoep - basilicum - room
6,75

Romige Indiase currysoep –
oranje linzen – specerijen
CHAMPIGNON CRÈMESOEP

6,25

TOSTI CLASSIC

SALADES

Oerbrood - roombrie - tomaat rode uien - walnoot
CARPACCIO | TRUFFELMAYO

Gemengde sla - verse rode biet Bokkesprong geitenroomkaas walnoten - bloemenhoning krokante kaaskletskop

6,50

12,25

8,75

Drie gebakken eieren - bruin of witbrood spek of ham of kaas of ham/kaas
13,50 - 16,50

8,50 - 11,50

Rijk gevulde couscous met gerookte kip avocado - tomaat - bosui rucola en pijnboompitjes

UITSMIJTER “STIPPELBERG”

Grof gesneden vers afgebakken ambachtelijk
desembrood met huisgemaakte salade of beleg
7,75
6,50
7,25

11,50

Drie gebakken eieren - bruin- of witbrood gebakken champignons en ui spek of ham of kaas of ham/kaas
HARTIG & ZOET
AMBACHTELIJK APPELGEBAK

3,75

STIPPELBERG GEBAK
Iedere keer wat anders!

3,45

SLAGROOM

OERBROOD (bruin of wit)

TONIJNSALADE & AUGURKJES
EIERSALADE & BIESLOOK
OUDE KAAS & GROVE MOSTED

5,25

Onze trots: huisgemarineerderundercarpaccio - vers gebakken
pyramidebrood - sla - Parmezaan truffelmayo
UITSMIJTER

Salade gerookte Schotse zalm rivierkreeftenstaartjes gerookte Rijpelaal paling limoenmayonaise - broodcroutons
COUSCOUS KIP | AVOCADO

12,50

Oerbrood - ham - kaas
TOSTI ROOMBRIE

9,95 - 12,95

8,75

Clubsandwich - Zweeds Tunnbrot gerookte zalm - crème fraîche kruidenmayonaise

Licht gebonden - verse champignons uitgebakken spekjes

Alle salades worden begeleid met
vers afgebakken brood en boter.
Erbij te bestellen: Mandje friet met flinke
dot mayonaise 2,95

SCHAALTJE GEMENGDE NOOTJES

Twee Bourgondische rundvleeskroketten oerbrood - mosterd - salade
ZALM | VIKINGBROOD

MULLIGATAWNY SOEP

VIS

11 TOT 2 1 U U R

1 1 TOT 1 6 UUR

SOEPEN

RODE BIET | GEITENROOMKAAS

BORREL

LUNCH

BRABANTS WORSTENBROODJE
MET MOSTERD

+0,50
2,95

2,50

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN - MOSTERD
6 st.
6,00
9 st.
8,95
12 st.
11,50
GOULASH BITTERBALLEN
6 st.

5,75

RISOTTO TRUFFEL BITTERBALLEN TRUFFELMAYO
9 st.

6,75

MINI FRIKANDELLEN - MAYO
8 st.

3,95

MIX SNACKS - MAYO - CURRY
12 st.

11,50

INKTVISRINGEN - KNOFLOOKMAYO
10 st.

5,00

TORPEDOGARNALEN - CHILISAUS
6 st.

5,75

MINI LOEMPIA - CHILISAUS
6 st.

7,50

MANDJE FRIET - MAYO

2,95

GROENTETUINTJE
Gezond plankje met radijsjes cherrytomaatjes - cornichons komkommer - Amsterdamse uitjes
en piccalillydip

5,75

FLAMMKUCHEN ‘ELZAS’
Flammkuchen met crème fraîche tuinkruiden,spekjes - champignons rode ui en kaas

6,95

FLAMMKUCHEN ‘VIS’
Flammkuchen met crème fraîche tuinkruiden - verse vis - rode ui en kaas

9,50

FLAMMKUCHEN ‘DU CHEF’
Flammkuchen naar creatie van
de keukenbrigade. Laat u verrassen!

9,50

NACHO ESPECIALES - 2 PERS.
9,50
Tortilla chips, tomatensalsa, rundergehakt,
kaasgratin, crème fraiche, guacamole
DE BORRELPLANK
Buitengewoon goed gevulde plank met
Oud-Hollandse kaas - peppadew spinata romana - gerookte zalm worst -inktvisringen - brood met aïoli nacho’s met dipsaus - frikandel - olijven

25,00

