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ONZE KEUZE SMAKELIJKE DORSTLESSERS

Koude dRanKen
MET ‘PRIK’
BITTER LEMON
CHAUDFONTAINE Sparkling
COCA COLA Regular/Light/Zero
CRYSTAL CLEAR
FANTA Sinas/Cassis
GINGER ALE
RIVELLA
SPRITE
TONIC
FUZE Ice Tea Sparkling

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,65

ZONDER ‘PRIK’
CHAUDFONTAINE Still
DUBBELFRIS Appel-perzik
FUZE Green Tea

€ 2,40
€ 2,65
€ 2,65

ZUIVEL
MELK
KARNEMELK
CHOCOMEL
FRISTI

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,40
€ 2,40

SAPPEN
APPELSAP
VERSE JUS D’ORANGE

€ 2,45
€ 3,95

GOED BEZIG!
Zin in een gezonde cocktail?
Neem een vers gemaakte smoothie
als lekkere energyboost.

smooThies

Gezonde smoothies, vers voor u gemaakt.
VERSCHILLENDE FRUITSMOOTHIES
Bestaande uit seizoensfruit.
- Green spice
- Palm Beach fruit (mango/banaan)
- Tropical twist (aardbei/banaan)
- Mango madness (mango/aardbei)
- Funky monkey (ananas/mango)
- Blue sunset (blauwe bessen)
- Fruit spice (framboos/mango)
- Red passion (framboos/aardbei)

€ 5,25
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RAADPLEEG DE BARMAN/VROUW VOOR DE BESTE BIERTIPS!

bieR van het Vat
PILSENER
HEINEKEN PILSENER
Fris premium pilsener, lekker doordrinkbaar,
traditioneel recept (alc. 5%).
Eclipse
25 cl
€ 2,50
€ 3,40
Eclipse
35 cl
€ 4,65
Pul
50 cl
Pitcher
170 cl € 14,00

HEINEKEN EXTRA COLD
Fris premium pilsener,
geserveerd op 0 ℃ (alc. 5%).

€ 2,75

bieR op fLes
€ 3,95

€ 3,00

KRACHTIG & BLOND
AFFLIGEM BLOND
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en
een vleugje vanille. Affligem Blond heeft
een diepe smaak en een lichte frisse
afdronk (ale. 6.8%).

€ 3,95

BRAND WEIZEN
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers
recept. Smaakvol door de Saazerhop,
mineraalwater en tarwe. Fris met zachte
afdronk (ale. 5.1%).

€ 3,95

AFFLIGEM TRIPEL
Abdijbier met intense aroma’s van mout
en rijp fruit. Karaktervol bier met een rijke
smaak en een fijnbittere afdronk (ale. 9%).
BRAND IPA
Brand IPA kenmerkt zich door een
citrus-achtige smaak met een zacht
bittere afdronk (ale. 7%).

€ 3,95

WIECKSE WITTE
Een verfrissend witbier, heerlijk zacht van
smaak (ale. 5%).

€ 4,00

PILSENER
€ 3,95
CORONA
Frisse Mexicaanse pilsener, een dorstlesser
met lage bitterheid (ale. 4.5%).
FRUITIG & FRIS
AMSTEL RADLER
Radler is de verfrissende mix van Amstel
bier en citroenwater (ale. 2%).

BRAND BLOND
Brand Blond heeft een krachtig en fruitig
karakter (ale. 8.5%).

PITCHER BIER
Een pitcher met 1,7 liter
heerlijk ijskoud bier. Ideaal om
gezamenlijk van te genieten.
€ 14,00

€ 3,95

WIECKSE ROSÉ
€ 3,95
Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een
friszoete smaak (ale. 4%).
DESPERADOS
€ 3,95
Desperados is bier verrijkt met de smaak
van Tequila. Het ultieme drankje om je
avond een extra boost te geven (ale. 5.9%).

Mix& h
Matc

RIJK & DONKER
AFFLIGEM DUBBEL
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en
een vleugje vanille. Affligem Blond heeft
een diepe smaak en een lichte frisse
afdronk (ale. 6.8%).
BRAND IMPERATOR
Abdijbier met intense aroma’s van mout
en rijp fruit. Karaktervol bier met een rijke
smaak en een fijnbittere afdronk (ale. 9%).
SEIZOENSBIEREN
Wilt u een seizoensbiertje?
Vraag onze bediening naar de opties.

LEKKERE TREK?
Heerlijk met bijpassende hapjes!
Zie ons uitgebreide aanbod.

€ 3,95

€ 3,95

0,0%
HEINEKEN 0,0%
Alcohol bier met een verfrissende en
fruitige smaak (alc. 0%)
WIECKSE WITTE 0,0%
Een heerlijk sprankelend witbier met een
fruitige afdronk (alc. 0%)

€ 3,15

€ 3,15

AMSTEL RADLER
€ 3,00
De verfrissende mix van alcoholvrij Amstel
bier en citroenwater (alc. 0%).
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WIT, ROZE OF TOCH EEN BORRELTJE?

Wijnen
ROOD
MERLOT
Soepel, sappig

glas € 3,95
fles € 22,50

WIT
CHARDONNAY
Droog, fris, vol, fruitig

glas € 3,95
fles € 22,50

CABERNET SAUVIGNON
Stevig

glas € 3,95
fles € 22,50

SAUVIGNON BLANC
Droog, fris

glas € 3,95
fles € 22,50

ROSÉ
CABERNET MERLOT ROSÉ
Soepel, fruitig, zacht

glas € 3,95
fles € 22,50

BEREICH BERNKASTEL
Zoet, rijp wit fruit

glas
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€ 3,95

LEKKERE TREK?
Heerlijk met bijpassende hapjes!
Zie ons uitgebreide aanbod.

gEdisTilleeRd
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GIN TONIC

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
IN DE MIX met fris naar keuze

€ 2,50
€ 4,65

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
IN DE MIX met fris naar keuze

€ 4,00
€ 5,90

giN toNic’s
SINAASAPPEL
KOMKOMMER
BOSFRUIT
ABRIKOOS

cockTaiLs
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95

in dE mix
GENIET DUBBEL
Fles huiswijn naar keuze met
een grote kaasplank.
€ 29,75

BERENBURG met fris naar keuze
JENEVER met fris naar keuze
WITTE RUM met fris naar keuze

€ 4,65
€ 4,65
€ 5,90

LONG ISLAND ICE TEA
Gin, vodka, rum, cointreau, cola en
citroenlimonade.

€ 7,50

SPORTSTAD MOJITO
Rum, limoensap, bruisend water,
rietsuiker en munt.

€ 6,95
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MAAK EEN KEUZE EN EET SMAKELIJK!
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Tosti’s

Geserveerd met iets lekkers van de chef.
SOEP VAN DE DAG
2 keuzes, vraag de bediening.

€ 5,25

PROEVERIJ VAN 2 SOEPJES
Geserveerd met verrassing van de chef.

€ 9,25

Geserveerd met saus en aangemaakte salade.
Bij onze huisgemaakte tosti’s heeft u de keuze
uit wit- of meergranenbrood.
TOSTI ACHTERHAM / JONGE KAAS
Wit- of bruin brood met jong belegen
kaas en achterham

€ 4,50

TOSTI SALADE CARPACCIO
Met heerlijke truffelmayonaise, carpaccio,
rucola, Grana Padano kaas en
geroosterde pijnboompitten.

€ 9,25

nieT en?
KieZ

BROODJE CARPACCIO

bRoodjes

Een wit- of meergranenbroodje.

EieRgerecHTen

panini’s

INKOPPERTJE SPORTSTAD
Geserveerd met wit- of meergranenbrood
scharreleieren en een frisse salade.

PANINI FRANKRIJK
Panini met boerenbrie, honing en
walnoten.

€ 7,75

- Achterham, jonge kaas
- Streaky bacon, jonge kaas.

€ 9,00
€ 9,00

PANINI ITALIË
Panini met mozzarella, pomodori tomaat,
pesto verde en salami.

€ 7,75

TWAALF UURTJE
Van Dobben kroket, geserveerd op wit- of
meergranenbrood met daarbij een kleine
ciabatta gezond met ei, een bolletje
rundvlees- salade en de soep van de dag.

€ 11,50

BROODJE SPORTSTAD
Boerenachterham, jonge kaas, tomaat,
komkommer, gekookt scharrelei en
gemengde salade.

€ 7,75

TWEE KROKETTEN OP BROOD
Twee van Dobben kroketten geserveerd
met huisgemaakte salade, mosterd en
Brander mayonaise.

€ 7,95

Eventueel ook vegetarische kroketten.

(Eventueel vegetarisch, vraag de bediening
naar de mogelijkheden).

TWAALF UURTJE

SANDWICH MET
HUISGEROOKTE ZALM
Huisgerookte zalm, rucola, komkommer,
rode ui, gekookt scharrelei, roomkaas en
een frisse citroendressing.

€ 9,75

CLUBSANDWICH
PULLED CHICKEN
Drie laags met pulled chicken, fijne
spitskool, oesterzwam en gesnipperde ui.

€ 9,75

SANDWICH GEITENKAAS
Zachte geitenkaas, gekarameliseerde
walnoot en granaatappel.

€ 9,25

Special
STICKY CHICKEN
Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met Tennessee glaze,
sesamzaadjes en chili vlokken.

€ 8,50

STICKY CHICKEN
SESAMY CHICKEN
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borrelhapjes

nog meer leKKers...

KAASPLANKJE - FRYSK PLANKJE
€ 7,25
Kaaspuntjes van verschillende soorten kaas
en verschillende soorten worst geserveerd
met nootjes mix.
BROODPLANKJE
Geserveerd met heerlijke smeersels en
broodsoorten.

20 stuks

€ 6,05
€ 7,10
€ 6,85
€ 8,95

€ 11,55
€ 12,55
€ 12,60
€ 17,35

€ 5,25

NACHOS
Gesnipperde ui, geraspte kaas,
crème fraîche en guacamole.

klein € 5,20
groot € 8,70

NACHOS PULLED CHICKEN
Pulled chicken, salsa,
crème fraîche, lente ui, oude kaas.

klein € 6,20
groot € 9,50

SPORTSTAD CAFÉ BORRELPLAAT
Geserveerd met verschillende soorten
kaas, worst, kaasstengels, sticky
chicken, bitterballen, zalm en brie.

BITTERBALLEN
GEMENGDE SNACKS
VEGETARISCHE SNACKS
MISSISSIPPI CHICKEN

10 stuks

POKÉ BOWL

€ 25,00

salades

Special
STICKY CHICKEN
Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met Tennessee glaze,
sesamzaadjes en chili vlokken.

Geserveerd met wit- of meergranenbrood en diverse
smeersels

€ 8,50

CEASAR SALADE
€ 13,25
Een klassieke salade van Romeinse sla,
rode ui, gepofte cherrytomaten, Grana Padano,
huisgemaakte knoflookcroutons, gekookt
scharrelei, Ceasardressing en gegaarde kip.
* Kan ook vega
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GEITENKAAS SALADE
€ 11,05
Een salade met zachte geitenkaas,
walnoten, biologische honing, pomodori
tomaat, rucola en een frisse citroendressing.
(De geitenkaas salade kunt u uitbreiden met gegaarde kip + € 3,00)

pAsTa
PASTA NAPOLITANO
€ 12,50
Pomodori tomaten, basilicum,
Parmezaanse kaas, rucola en pappardelle.

GENIET DUBBEL
Fles huiswijn naar keuze met
een grote kaasplank.
€ 29,75

PASTA BOLOGNESE
€ 13,50
Rundergehakt, basilicum, diverse groenten,
Parmezaanse kaas en pappardelle.
STICKY CHICKEN
SESAMY CHICKEN

€ 13,00
NOEDELS SALADE MET ZALM
Een verrassende salade met zalm, Soba
noedels, lente ui, komkommer, little gem
met radijs, green peez sprouts en sesam soy
vinaigrette.
€ 14,75
POKÉ BOWL
Een magische gekleurde verrassing op uw
bord. Rijst, yellow fin tonijn, avocado, mais,
sojabonen, komkommer, geraspte wortel,
radijs, en bosui met een heerlijke dressing en
wasabi saus.
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WIJ VINDEN DE HERKOMST VAN ONZE PRODUCTEN
ERG BELANGRIJK: WEET WAT JE EET.

Special
STICKY CHICKEN
Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met Tennessee glaze,
sesamzaadjes en chili vlokken.

NACHOBURGER

€ 8,50

Runderburgers
BACON & CHEESEBURGER
€ 14,75
Runderburger op een krokante bun met
streaky bacon, cheddar, rode ui, augurk,
tomaat, komkommer. Met een heerlijke
saus en huisgemaakte salade. Geserveerd
met oerfriet en mayonaise.
NACHO BURGER
€ 15,00
Runderburger op een krokante bun met
nacho’s, een salsa dressing, goudse kaas,
rode ui, tomaat, komkommer en mesclun.
Met een heerlijke huisgemaakte salade met
saus en geserveerd met oerfriet en
mayonaise.
PULLED CHICKEN BURGER
€ 15,75
Runderburger op een krokante bun met
pulled chicken, cheddar, augurk, rode ui,
tomaat en komkommer. Met een heerlijke
huisgemaakte salade met saus en
geserveerd met oerfriet en mayonaise.
VEGA BURGER
€ 13,75
Knolselderij burger op een krokante bun
met Goudse kaas, salie, spitskool, wasabi,
tomaat en een huisgemaakte salade.
Geserveerd met groente chips, zoete
aardappel frites en mayonaise.
SPARERIBS
€ 18,50
Baby rack spareribs met Tennessee glaze,
maïskolf, oerfriet en geserveerd met een
frisse salade.
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SPARERIBS

BIER & BURGER
Een perfecte combinatie:
een heerlijke burger en een
seizoensbiertje!

Warme hap

kip

HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL
Geserveerd op wit- of meergranenbrood
met mosterd en Brander mayonaise.

€ 9,75

HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL
Geserveerd met frites, huisgemaakte
salade, mosterd en Brander mayonaise.

€ 12,75

€ 11,75
KIPSATÉ VAN KIPPENDIJFILET
Geserveerd op wit- of meergranenbrood of
een stokbrood. Twee stokjes van kippendijfilet met gefrituurde ui, bosui, atjar, satésaus
en een huisgemaakte salade.
KIPSATÉ VAN KIPPENDIJFILET
€ 13,75
Geserveerd met frites, met gefrituurde ui,
bosui, atjar, satésaus en een huisgemaakte
salade.

vooR de kids
KIDSMENU
Frikandel, kroket, kipnuggets of een
kaassouflé geserveerd met frites,
mayonaise en appelmoes.

€ 7,50

PASTA BOLOGNESE
Rundergehakt, basilicum, diverse groente
en parmezaanse kaas.

€ 7,50

KIDS TOSTI
Tosti met ham, kaas en ketchup.

€ 4,50

WarMe dRanKen

gebaK

THEE
VERSE MUNTTHEE

€ 2,40
€ 2,95

KOFFIE
KOFFIE VERKEERD
CAFEÏNEVRIJE KOFFIE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO HAZELNOOT
LATTE MACCHIATO
LATTE KARAMEL
Koffie met een stroopwafel en
karamelsaus
LATTE SPECULOOS MOCCA
Koffie met melk, karamelsiroop,
slagroom en stroopwafels
HOLLANDSE KOFFIE
Koffie met stroopwafel en karamelsaus
KINDERLATTE
Melk, vanille siroop en witte
chocolade siroop
WARME CHOCOLADEMELK

€ 2,40
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,95
€ 3,00

DIKKE TOEF SLAGROOM

€ 0,55

€ 3,00
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,50
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WAT MAAKT KOFFIE NOG
LEKKERDER? APPELTAART!
Koffie met een stuk appeltaart
met een dikke toef slagroom.
€ 5,80

APPELTAART MET SLAGROOM
EN KOFFIE
Huisgemaakte appeltaart met rozijnen
en geslagen room.

€ 4,75

GEBAK VAN DE MAAND
Vraagt u onze bediening.

€ 5,25

serVeeRt
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www.sportstadcafe.nl

