DINNER

LUNCH
TOSTI'S
Ham/Kaas
Hawaï
Milano
Parijs
New York

UITSMIJTERS

ham, kaas
ham, kaas, ananas

salami, kaas, tomaat, rode ui

brie, tomaat, rucola
tonijn, kerriemayonaise, cheddar,
rode ui

Oslo

zalm, roomkaas, kaas, rucola,

Surhústerfean

ham, kaas, rode pesto, tomaat,

rode ui, kerriemayonaise

gebakken champignons, rode ui

3.2
3.6
4.8
4.8
5.5

Ham OF Kaas
HAM & KAAS
SPEK OF ROSBIEF
IT STEE

champignons

7.5
8
8.5
9.5

LUNCHTIPS
panini it stee

OVENBROODJES

bocadillo de
pollo

keuze uit: stokbroodje, waldkorn, panini of Italiaanse bol

12 uurtje

ham, kaas
ham, kaas, ananas
met ijsbergsla, walnoten en honing
met gekookt ei en rode ui

met tomaat, rucola, groene pesto
met rucola en zongedroogde tomaat
met gebraden kipfilet, rode pesto,
zongedroogde tomaat en

4.7
5
7
7
7
7
7
7

mosterd-dillesaus

beenham
Zalm
Gebr. gehakt
kipsaté

met mosterd-dillesaus en asperges
met bieslookroomkaas, rode ui en
mosterd-dillesaus
met tomatenchutney, gebakken
champignons, ui en paprika
met satésaus

8
9
9
9.5

met aioli, kruidenboter en pesto

4.5
4.5
4.5
6.5

italiaanse penne

met verse roerbakgroente

10

vegan wrap

met vegan gehakt, courgette, mais,

12.5

runderburger, mozarella, pesto,
tomaat, zongedroogde tomaat en

8.5

stokbroodje met gebakken kipfilet,
paprika ui en chutney,

10

wienerschnitzel

naturel

18

SCHNITZEL

met zigeunersaus

19.5

boerenschnitzel

met gebakken champignons,

21.5

ui, paprika en spekjes

kleine tomatensoep, 2 snee brood
met een kroket, roerei, krulfriet en

12

een kleine verse jus d'orange

kipsaté
kipfilet it stee

met satésaus
met huisgemaakte rode pesto,
parmakaas vlokken en zongedroogde

17.5
19.5

paprika en vegan creme fraiche,
geserveerd met zoete
aardappelfriet

ITALIAANS

GESERVEERD MET WARME GROENTE, PATAT & GEB. AARDAPPELEN

rucola

Ham/Kaas
Hawaï
Brie
Filet americain
Gezond
Mozzarella
old a'dam
Julia

TOMATENSOEP
kippensoep
mosterdsoep
BROODPLANKJE

VEGGIE & VEGAN

MENUS

6
6.5

ham, kaas, gebakken ui, tomaat en

STARTERS

geserveerd met Italiaanse aardappeltjes
uit de oven en verse groente

22.5

petto di pollo

kipfilet met Italiaanse tomatensaus

carne di vitello

kalfsoester met Italiaanse kaassaus

22.5

entrecote

rund met Italiaanse groene pesto

22.5

en mozzarella

tomaat

varkenshaas

ALTIJD GOED
2 kroketten
bal gehakt

met bruin of wit brood
met brood, gebakken champignons
en ui

gebakken champignons, ui, paprika

22.5

en spekjes

7.5
9.5

SALADS & SANDWICHES
SALMON SANDWICH
CHICKEN SANDWICH
MAALTIJDSALADE ZALM
MAALTIJDSALADE KIP

met champignon roomsaus of

11.5
11.5
12.5
12.5

tournedos

met gebakken champignons

25

VOOR DE KLEINTJES

lân & wetter

gebakken kipfilet en zalm

25

met handijsje naar keuze

PLATES

matroos

GESERVEERD MET VLAAMSE FRIET

cowboy

boerenpatat

met gebakken champignons,

stoofvlees

van rundvlees

burger plate

ui, paprika en spekjes

burger van Angus rundvlees,
tomaat, cheddarcheese en pickles

kinderpannenkoek met stroop

6

en poedersuiker
kinderpatat met appelmoes, een
mini frikandel en 3 kipnuggets

9.5

It Stee foar Iters en Drinkers

9.5

@itsteefoaritersendrinkers

12

www.itstee.nl

6

DESSERT

BRAIN FOOD

VAN APRIL T/M OKTOBER GEBRUIKEN WIJ SOFTIJS, ANDERS SCHEPIJS

SORBET VAN HET HUIS

ijs met vruchten en

aardbei coupe *

ijs met verse aardbeien en

dame blanche

aardbeisaus en slagroom

slagroom
ijs met chocoladesaus en

6.5
6.5
6.5

slagroom

stroopwafel coupe

ijs met stukjes stroopwafel,

kids junior coupe

ijs met smarties en slagroom

karamelsaus en slagroom

6.5
4

* indien verse aardbeien voorradig zijn

vanaf

vanaf

vanaf

Je moet eerder bedenken met wie je wilt eten of
drinken, dan wat je wilt eten en drinken. Want zonder
een vriend is ons leven het voederen van een leeuw of
een wolf.
- EPIKUROS Grieks filosoof
Vlees dat gegeten wordt zonder vrolijkheid of muziek
wordt slecht verteerd.
- SIR WALTER SCOTT Brits schrijver en dichter

SNACKS
BORD PATAT
diverse snacks
diverse broodjes

Een goed mens eet en drinkt om te leven, een slecht
mens leeft om te eten en drinken.
- SOCRATES Grieks filosoof

3.8
2.5
4

Een opgelost mysterie is even triest als een verteerde
maaltijd.
- ELSA TRIOLET Frans schrijfster

lunch & diner

OPENINGSTIJDEN
DI T/M DO 9.30 TOT 19.00 UUR
KEUKEN GEOPEND VAN 10.30 TOT 19.00 UUR
VRIJ 9.30 TOT 23.00 UUR
KEUKEN GEOPEND VAN 10.30 TOT 20.00 UUR
ZA 9.30 TOT 23.00 UUR
KEUKEN GEOPEND VAN 10.30 TOT 19.30 UUR
ZO 11.00 TOT 22.00 UUR
KEUKEN GEOPEND VAN 12.00 TOT 19.30 UUR

foar iters en drinkers

DE KOLK 31, 9231 CV SURHUISTERVEEN
0512 361580
WWW.ITSTEE.NL
INFO@ITSTEE.NL

foar iters

