Sterrebosch brood 4,50
Heerlijk broodje met tomatentapenade,
kruidenboter en aioli
Proeverij (voor het goede doel*) 12,00
Klein kopje soep naar keuze, een carpaccio salade,
visserij, gefrituurde geitenkaas en
vers afgebakken broodje met roomboter

SOEPEN
Al onze soepen zijn uiteraard huisgemaakt… En dat
proef je! Ze worden geserveerd met ovenvers brood en
roomboter
Kleintje soep naar keuze 3,50
Een van de onderstaande soepen voor de kleine trek
Oma’s soep 5,00
Met rundvlees, soepballetjes,vermicelli en selderij
Tomatensoep 5,00
Licht gebonden met soepballetjes en bieslook ringetjes
Ossenstaartbouillon 5,00
Ossenstaartbouillon geserveerd
met een glaasje Madeira
Bouillabaisse 5,00
Rijk gevuld met zalm, mosselen,
en rivierkreeftstaartjess

CLUBSANDWICHES
Club Sterrebosch 8,75
Juttersbrood besmeerd met thousand island mayonaise,
belegd met kaas, ham, uitgebakken spek, tomaat,
komkommer en frisse sla
Club Fish 9,75
Juttersbrood belegd met gerookte zalm, tonijn,
gamba`s en frisse sla
Club Chicken 8,75
Juttersbrood besmeerd met een mayonaise van groene
curry, belegd met gegrilde kipfilet, uitgebakken spek,
ananas en frisse sla

STERRE TOSTI’S
Heerlijk rijkbelegde tosti’s in de pan gebakken
Boerentosti 7,50
Juttersbrood met ham, champignons,
ui, kaas en een gebakken ei
Tosti XXXL 8,00
Extra groot, extra lang, extra belegd
met ham en kaas èn extra lekker
Tosti zalm 8,00
Juttersbrood belegd met gerookte zalm en kruidenkaas

RIJKELIJK BELEGDE
OVENVERSE BROODJES
Keuze uit: pain natuur of pain meergranen
Lekker gezond 6,50
Met kaas, achterham, tomaat, komkommer
en frisse sla
Tonijnsalade 7,50
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes en
rucola
Oude kaas 6,50
De echte Old Amsterdam met Betuwse appelstroop
Carpaccio 7,50
Flinterdun gesneden ossenhaas, croutons,
pijnboompitjes, parmezaan,
truffelmayonaise en frisse sla
Boerenbrie 7,00
Boerenbrie, walnoot, honing en frisse sla
(Kan op verzoek ook warm geserveerd worden)
Huisgerookte zalm 8,00
Gerookte zalm met een
honing-mosterddressing en frisse sla

MAALTIJDSALADES
Een kleintje soep 3,50
Heerlijk voor bij de salade!
Seizoenssalade 11,00
Dun gesneden rode biet met mousse
van geitenkaas en een balsamicocrème
De Visserij 11,00
Terrine van palingmousse omringd met gerookte zalm,
rivierkreeftstaartjes en een limoen-koriander
mayonaise
Salade gewokte ossenhaas 11,00
Lauwwarme salade van ossenhaas, frisse slasoorten,
bosui, paprika en een teriyakisaus
Carpacciosalade 11,00
Flinterdun gesneden ossenhaas, parmezaan
en truffelmayonaise met een frisse sla
Al onze salades worden geserveerd met ovenvers brood
en roomboter

VOOR DE LEKKERE TREK
Ambachtelijke kroketten 7,50
Twee ambachtelijke kroketten met Juttersbrood en
mosterd
Gelderse boerenomelet 7,50
Rijkgevulde omelet met prei, champignons,
spek, ui en Juttersbrood
(Vegetariërs kunnen het spek laten vervangen door oude kaas)

Heerlijke uitsmijter 3 eieren 8,00
Naar keuze belegd met ham, kaas of spek
(Kunt u niet kiezen en wilt u al dit lekkers,
dan berekenen wij een meerprijs van €1,00)

Spare-ribs 9,50
Huisgemarineerde spare-ribs met licht pittige
zoete saus geserveerd met friet
Lasagne van bospaddenstoelen 9,50
Ragout van bospaddenstoelen met verse lasagne,
spinazie, zongedroogde tomaatjes en rucola

