Vanaf 9:00-16:30

Stevig Stek ontbijt
Toast met roerei en avocado, croissant
met boter en aardbeienjam, koﬃe of
thee

€11,95

Gezond Stek ontbijt
Yoghurt met glutenvrije granola en vers
fruit, bananenbrood en Stek smoothie

€9,95

Zoet Stek ontbijt
Pannenkoek met topping naar keuze,
yoghurt met bastogne & gecarameliseerde appel en kaneel, koﬃe of thee

€11,95

Yoghurt met granola (gv) en vers fruit

€5,95

Yoghurt met bastogne, gecarameliseerde appel en kaneel

€5,95

American Pancakes

€7,95

Liever Soya yoghurt?

-

+ €1,-

Banaan, walnoot & chocola
Rood fruit en maple sirop
Mango, kokos & stukjes chocola
Gecarameliseerde appel met
kaneel & bastogne

Toast met roerei, avocado en zalm

€8,95

Toast met uitsmijter met ham, kaas,
tomaat, champignon en rode ui

€8,95

Croissant met boter en jam

€2,50

Friese Wentelteefjes van suikerbrood
met topping van perzik en kokos

€7,95

Chia pudding met amandelmelk en
banaan met topping van Berry Beast

€5,95

Bowls
Acaï bowl
Mix van acaï en banaan met een
topping van granola, roodfruit,
chiazaad, banaan en kokos

€7,95

Pink dragon fruit bowl
€7,95
Mix van roze drakenfruit en banaan met
een topping van granola, mango,
granaatappelpitjes, kokos & goji bessen

klein
€3,75

groot
€5,00

Let’s go banana’s
Banaan, mango, appel

€3,75

€5,00

Daily Detox
Ananas, komkommer, limoen,
sinaasappel, bleekselderij

€3,75

€5,00

Berry beast
Peer, spinazie, zwarte bes, mango

€3,75

€5,00

Stek smoothie
Rood fruit, yoghurt, banaan

€3,75

€5,00

Verse sinaasappelsap

Whey proteine in je sapje of smoothie? + € 1,-

Een combinatie van zoete en hartige
hapjes met koﬃe of thee
€17,50 p.p

Taartjes
Appel, noten, mueslitaart
Sticky toﬀee cake
Worteltaart
Bananenbrood
Muﬃns
Zoete aardappelbrownie (vegan)
Zie counter voor wisselende taarten
Wiﬁ: stekleeuwarden
Wiﬁ wachtwoord: ﬁjneplek
stek_leeuwarden

€3,50
€2,75
€3,50
€2,75
€2,75
€3,50

vanaf 12.00-16:30
Gebakken kip met avocado, bacon,
Parmezaan en truﬀelmayo

Nieuw! Vanaf 12.00-16:30

€7,50

Wrap met falafel, sla, gegrilde paprika,
courgette, rode ui, tzatziki en magere
yoghurt-dille dressing

€8,95

Wrap met hummus, sla, gegrilde courgette,
paprika, rode ui en champignon

€8,95
€8,95

Avocado smash met cherry tomaten en
mosterd-dille dressing

€7,50

Hummus met gegrilde courgette, paprika
en champignons

€6,95

Geitenkaas met champignons, honingroom
en walnoten

€7,95

Wrap met carpaccio, Parmezaan, rucola,
pijnboompitten en truﬀelmayonaise

Carpaccio met Parmezaan, rucola,
pijnboompitten en truﬀelmayonaise

€7,95

Wrap met gerookte zalm, tzatziki, sla, komkommer, kappertjes, rode ui en mosterd-dille saus

€8,95

Broodje Stek
Mix van gehakt, rode ui, paprika,
champignons, knoﬂook en licht pittige saus

€7,50

Wrap met gebakken kip, sla, avocado, komkommer, Parmezaan en mosterd-dille saus

€8,95

Gerookte zalm met sla, tzatziki, kappertjes,
rode ui, komkommer en mosterd-dille saus

€7,95

Alle wraps worden geserveerd met nacho’s en chilisaus

€8,95
Stek burger met gegrilde paprika, bacon,
rode ui, cheddar kaas, champignons &
Stek burgersaus.
Vegetarische burger? + €1,Vegan Linzenburger met avocado smash,
gegrilde paprika, courgette, champignons,
rode ui & vegan mayonaise

€9,95

Vanaf 12.00-16:30
€11,95
Pokebowl
Keuze uit gebakken kip, gerookte zalm of falafel
Met rijst, rode kool, avocado, wortel, edamame
boontjes, paprika, komkommer, gember en
geroosterde-sesamsaus
Salade geitenkaas met cherry tomaten,
champignons, croutons, bacon, walnoten en
honingroom.

Zoete aardappelfriet met truﬀelmayonaise
Boerenfriet met mayonaise

€3,95
€3,50

€11,95
Salade met gebakken kip, avocado, bacon,
komkommer, Parmezaan en mosterd-dille saus
Zomerse maaltijdsalade
Kies uit kip, zalm of huisgemaakte falafel
met sla. bulgur, rode biet, bospeen, rucola,
amandelen en rode wijn vinaigrette,

Fruithap (in stukjes of gepureerd) €2,95
Pannenkoekje met stroop €4,25
Tosti ham/kaas €3,25
Babyccino €1,50

Courgette soep met brood

Vanaf 12.00-laat
€13,95
Hartige Stek borrelplank
Brood met kruidenboter, guacamole en
hummus, wrap carpaccio, notenmix en olijven
met knoﬂook
Broodplankje met hummus en kruidenboter

€5,95

Zoete aardappelfriet met truﬀelmayonaise

€3,95

Boerenfriet met mayonaise

€3,50

Bitterballen (8 stuks)

€5,95

€11,95

€12,95

€5,95

Veggie Stek borrelplank
Paprika, wortel, komkommer, olijven en cherry
tomaatjes, brood met hummus, guacamole en
Tzatziki dip

€13,95

Nacho’s met kaas, rode ui, paprika en tomaat
met chili-roomkaasdip en guacamole

€6,95

Glutenvrij brood + € 1,50
Heeft u een allergie of speciaal dieet?
Vraag de bediening naar de mogelijkheden.

AVONDETEN
Vanaf 17:30-laat

WRAPS en
BURGERS

FAVORITES
Pokebowl
Kies uit kip, zalm of falafel
Met rijst, rode kool, avocado, paprika,
komkommer, bospeen, edamame
boontjes, gember en geroosterde
sesamsaus
Healthy kapsalon
Kip, zoete aardappelfriet, paprika,
champignons, rode ui, ijsbergsla en
magere yoghurt-dille dressing

Nieuw!

Vegetarische Pasta Pesto
Gegrilde courgette, paprika,
champignons, rode ui, pijnboompitten,
Parmezaan, rucola en huisgemaakte pesto

€11,95

€12,95

€10,95

€11,95

Wrap kip
Met kip, sla, avocado, komkommer,
parmezaan en mosterd-dille saus

€11,95

Wrap falafel
Met falafel, gegrilde paprika, courgette,
rode ui en magere yoghurt-dille dressing

Nieuw!
€11,95

Stek burger
Rundvleesburger met cheddar cheese,
champignons, rode ui,
bacon & Stek burgersaus.

€11,95

Vegetarische burger
Vegetarische burger met cheddar cheese,
gegrilde paprika, courgette, champignons,
rode ui & Stek burgersaus

Wil je graag met kip? + €1,50

Zoete aardappelfriet met truﬀelmayo €3,95
Boerenfriet met mayonaise €3,50

€12,95

Vegan burger
Linzenburger met avocado smash, gegrilde
paprika, courgette, champignons, rode ui &
vegan mayonaise

€12,95

Alle wraps en burgers worden geserveerd
met Boerenfriet en mayonaise

SALADES
en SOEP
€5,95

Courgettesoep met brood
Zomerse maaltijdsalade
Kies uit kip, zalm of huisgemaakte falafel
met sla, bulgur, rode biet, bospeen, rucola,
amandelen & rode wijn vinaigrette

€12,95

Salade gebakken kip
met avocado, komkommer, bacon,
parmezaan en mosterd-dille dressing

€11,95

Maaltijdsalade? Voeg rijst of bulgur toe voor €1,00

Salade geitenkaas
met cherry tomaten, bacon, croutons,
champignons, walnoten en honingroom

Wrap hummus
Met hummus, sla, gegrilde courgette,
paprika, rode ui en champignons

€11,95

Toetje
Wentelteefjes van Fries suikerbrood
met vanille ijs en slagroom

€7,95

Banaanbrood
met vanille ijs en slagroom

€4,95

Sgroppino
Frisse cocktail van vodka, prosecco &
citroenijs

€6,95

Huisgemaakt ijsthee citroen
Groene thee, gember, citroen, munt
en honing

€3,50

Heineken
Heineken 0,0% ﬂesje
Radler ﬂesje

€2,75
€2,75
€2,75

Huisgemaakte ijsthee perzik
Groene thee, perzik, munt en
sinaasappel.

€3,50

Speciaalbier
Texels Skuumkoppe
Texels Springtij

€4,50
€4,50

Green ice tea, Coca Cola, Coca Cola
Light, Ginger Ale, Tonic, Rivella
Flevosap appel, Choudfontaine rood,
Choudfontaine blauw

€2,50

Witte wijn
Grüner Veltliner Trocken
Ziobaﬀa Pinot Grigio (bio)
Alevilla Blanco Rueda Verdejo
Marieta Albariño
Mas des Mas Chardonnay/Viognier

€20,50
€22,50
€24,50
€27,50
€29,50

€4,00
€4,25

Rode wijn
Maximo Tempranillo
Ziobaﬀa Sagniovese/Syrah (bio)
El Meson Rioja Crianza

€20,50
€22,50
€29,50

€4,00
€4,25

Rosé
Armas de Guerra Rose Blush
Chateau St. Roch

€20,50
€27,50

€4,00

Milkshake
Vanille, aardbei of chocola

€4,50
klein
€3,75

groot
€5,00

Let’s go banana’s
Banaan, mango, appel

€3,75

€5,00

Daily detox
Ananas, komkommer, limoen,
sinaasappel & bleekselderij

€3,75

€5,00

Berry beast
Peer, spinazie, zwarte bes,
spinazie

€3,75

Verse sinaasappelsap

Stek smoothie
Rood fruit, yoghurt, banaan

COCKTAILS
€5,00

GIN EN TONIC met garnering naar keuze
Gordons gin & tonic
Hendricks gin & tonic
Boomsma gin & tonic

€7,00
€9,00
€9,00

Liever “Fever Tree” Tonic of Ginger Beer? +€1,00

€3,75

€5,00

Whey proteine in je sapje of smoothie? + € 1,-

Kies je garnering:
- Komkommer met zwarte peper
- Sinaasappel met kruidnagel
- Rozemarijn, witte druif & aardbei
MOSCOW MULE

€9,00

Vodka, ginger beer & lime

DARK & STORMY

€9,00

Dark rum, ginger beer & lime

ZOMERSE STEK COCKTAIL

€9,00

Campari, Martini Rosso, Soda water & ijslolly

Koﬃe
Espresso
Dubbele espresso
Espresso Machiato
Espresso cortado
Koﬃe verkeerd
Warme chocomel

€2,40
€2,25
€2,85
€2,50
€2,50
€2,85
€3,00

Verse munt thee
Verse gember/citroen thee
Thee (Clipper)

€2,95
€2,95
€2,50

Spicy gember thee
Sinaasappel, peper en honing

€2,95

Cappucino
Latte machiato
Matcha Latte
Chai Latte
Mochaccino
IJskoﬃe

€2,85
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Slagroom, hazelnoot €0,50
caramel of vanille
Soya of amandelmelk €0,25

Catering of
thuisbezorgd?
Bel met 058-2037337
of mail naar
info@stekleeuwarden.nl
Wiﬁ: stekleeuwarden
Wachtwoord: ﬁjneplek
stekleeuwarden

