
Brood 
Turks knoflookbrood
Uit de oven, allioli

Broodplankje 
Vers brood, allioli, 
kerriedip, tapenade  

Soepen 
Bataatsoep
Zoete aardappelsoep, 
coquille, kerrieroom

Soep en Soes
Preisoep, surimisoes  

Spicy gambasoep
Met gefrituurde mosselen 

Tomatensoep
Kip, soepstengel

Voorgerechten 
Rundercarpaccio
Parmezaan, pijnboompitten, 
truffelmayonaise  

Pastrami
Cherrytomaat, balsamico,
mosterddille crème, stroop

Crispy sticky chicken
Krokante kipstrips, sticky saus

Carprese 2.0
Tomatenmix, mozzarella,
basilicum, pancetta

Gamba's
Gepelde gamba's, knoflookolie 

Zalm bombe 
Frisse aardappelsalade, 
hollandse garnalen, limoen 

Chao tom
Vietnamese gambaspies, chilisaus

 

Vlees

Lekkerr anders
Pastei, bospaddenstoelen
ragout, varkenshaas, brie

Grainfed steak
Malse sucadesteak van 
200 gram, saus naar keuze*

Grainfed bavette 
200 gram, saus naar keuze*  

Spare ribs
Keuze uit Stinsels (zoet) 
of spicy 

Geserveerd met warme groenten, verse frietjes en mayonaise

Pasta
Tortellini
Gevuld met gerookte
zalm en spinazie, gremolata

Ravioli
Gevuld met rund en truffel, 
gepofte uienjus, sucadesteak 

Vis

Coquilles
Limoen-munt couscous,
rode paprika, hollandaise crème 

Roodbaars
Kruidenkorst, oregano,
parmezaan, basilicumolie

Japanse zalm
Koud gerookt, gecarameliseerd,
teriyakisaus 

Gambaproeverij
Trio van gepelde gamba's, 
kerrie, knoflook, chilisaus

Schnitzel
Grote schnitzel van 300 gram, 
saus naar keuze*

Kipsaté
Satésaus, gebakken uitjes, pinda's 

Lekkerr burger
Bacon, ui, cheddar, pulled 
pork, koolsalade, smokey saus  

Stinselse burger 
Bacon, ui, gebakken ei, 
cheddar, chilimayonaise

Spicy kipburger
Krokant, jalapeno, 
chilimayonaise

Lekkerr pellen           1p
Gamba's in schaal,     2p 
kerriedip, allioli, chilidip

Zeetong
500 gram (ongefileerd), 
boterjus, remouladesaus

Lekkerrbek 
Pangafilet, krokant jasje,
remouladesaus

Dorade 
Hele vis, tomaatcrumble, 
antiboise

Hoofd
 

Voor  
 

€4.75

€4.75

€6.75

€6.00

€6.75

€6.00

Vegetarisch? Vraag de bediening om de vegetarische kaart! Dinergerechten kunnen besteld worden van 17:00 tot 21:00.
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen bevatten van bepaalde allergenen. Heb je een allergie? Meld het ons.  

*Keuze uit: portsjalotjus, 
truffelchampignonsaus 
of pepersaus  

TIP!
Een keer zin in iets anders?
Probeer dan een van onze

aanraders: high tea ,
Lekkerr proeverij of high

beer/wine. Kijk voor meer 
info op 

www.lekkerrsteensel.nl 
 

€11.50

€11.50

€9.75

€9.75

€11.50

€12.50

€11.50

€23.50

€26.50

€24.50

€19.50

€18.00

€16.50

€15.50

€14.50

€11.50

€25.50

€23.50

€23.50

€22.50

€19.50
€32.00

€35.50

€17.50

€26.50

€19.50

€24.50



Dame noir
Chocoladeijs, vanillesaus, cone,
slagroom

Lemon curd
Bosvruchten, frambozen coulis

The floor is lava
Chocolademoulleux, kersen, 
liqor 43 slagroom

Frambozen merengue
Passievrucht-mango coulis, 
slagroom

Toffee merengue
Caramelsaus, pecannoten, 
slagroom 

Crème brûlèe  
Caramelijs, slagroom

Perencrumble 
Kaneelijs, slagroom

Kaasplankje
Rode portstroop, vijgenbrood, 
honingtijmgel

 

Desserts
€7.50

€7.50

€7.50

€7.50

€7.50

€7.50

€7.50

€13.50


