SooS

Brood / Wrap
Runder pastrami

Food sharing van de Chef

10,00

Spelt bol | oude kaas | pitten | truffel crème | rucola

Time

Pikante kip

9,00

Geitenkaas wrap

9,00

Italiaanse bol | frisse sla | paprika | ananas | komkommer
Frisse sla | rode ui | appelstroop

Zalm tartaar wrap

menu

Limoen crème | guacamole | appel

10,00

Voor grotere groepen werkt dit concept
van delen eveneens heel goed. Hiervoor
bieden we maatwerk, dus vraag gerust
naar de mogelijkheden.

Welkom bij de SooS,
welkom thuis
Samen komen en samen zijn gaat hier
hand in hand met genieten.
De SooS biedt in het fantastische
rijksmonument midden op de markt
van Weert mogelijkheden voor
borrelen, hapje eten en feestelijke
of zakelijke events.

Op woensdag tot en met zondag zijn
we als stadscafé open, met als streven
jouw beste thuis te zijn als je uit bent.
Dus geniet van een krantje, goeie
cappuccino of een speciaal biertje van
de tap. Zin in wat lekkers te eten, onze
kaart is divers met voor ieder wat wils.
Indien je interesse hebt om in de zaal
of vergaderruimte een event te
organiseren denken we graag mee.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Ook namens het hele team,
Anne de Bruijn & John Cardinaal

Tweegangen menu samengesteld door onze koks
voor € 25 per persoon.
Het gevoel van thuis, een tafel vol lekkers om van op te scheppen. Je
deelt niet alleen een tafel met het gezelschap, maar ook de gerechten.
Heb je een allergie of dieetwens? Meld het ons!

KAART

Lunchen | Borrelen | Hapje eten |
Feesten | Ontmoeten | Inspireren

Weet je niet wat je moet kiezen van onze kaart? Zin in alles?
Laat je verrassen.

Snacks
Snack mix (10 st.)

Loempia | garnaal | frikandel | bitterbal |
uienring

Kroketjes mix (5 st.)

Verschillende kroketjes met dips

Frietje Tartufo

Frieten | truffel mayo | parmezaanse kaas

Ambachtelijke bitterballen (8 st.)

7,00
8,00
4,00
6,50
4,00

Nacho’s

8,00
5,00

Salami puntjes

5,00

Olijfjes | mosterd

Borrelplank de SooS

13,00

Borrel plank van de chef

15,00

Emmentaler kaas | brood | wraps | salami |
pickles | olijf

9,00

Gegrilde groenten | serranoham | salsasaus |
parmezaanse kaas

Bourgondiër kroketten | vloerbrood | mosterd
Vloerbrood | zontomaat | appel | vijgenjam

Pan tosti*

Vloerbrood | boerenham | jong belegen kaas

Uitsmijter*

3 eitjes | vloerbrood | boerenham |
jong belegen kaas

12 uurtje*

Bitterballen | loempia | yakitori kip | gamba frito |
uienringen | friet

Soepen
Soepen worden geserveerd met
brood en roomboter.

7,00

Gamba’s | snoekbaars | kreeftenbisque

9,00

Tomatensoep

8,00

Paprikasoep

10,00

Pomodori | bosui | courgette
Gerookte kip | taugé

eren ?
Wil je reserv
27 21 of
ar: 0495 53
Bel dan na
eert.nl
sw
fo@desoo
mail naar: in

Hoofdgerechten

Seafood Bisque

8,00

Pan tosti geitenkaas*

Angus biefstuk

Gegrilde groenten | peperjus | frieten

20,00

Grill special
22,00
varkenshaas | yakitori | biefstuk

5,00

Salade | cocktailsaus | truffel mayo | frieten

Varkenshaas-spek

18,00

6,00

Yakitori kippendij

16,00

Snoekbaars filet

Pesto korst | groenten | tomatensaus | frieten

17,00

Gambas’s kruidenroom saus

18,00

Gegrilde vega spies

15,00

Catch of the day

18,00

Vloerbrood | tomatensoepje | jong belegen kaas |
gebakken eitje | kroket Bourgondiër

12 uurtje vis*

Kaaspuntjes Emmentaler
Appelstroop | notenbrood

Toast italiano (uit de oven)

Ambachtelijke kroketten (2 st.) 9,00

Broodmix

Crème fraîche | guacamole | jalepeño |
oude kaas | salsasaus

9,00

Italiaanse bol | rode ui | paprika |
mosterd dille dressing

Bourgondiër bitterballen | mosterd

Broodsoorten | truffel mayo | roomboter

Tonijnsalade

en?
Reserver

Chinese kool | sinaasappel-honingsaus | frieten

Atjar ras el hanout | saté saus | kroepoek | frieten
Courgette | penne

11,00

Vloerbrood | garnalen bitterballen | sandwich
tonijnsalade | vis bouillon

Paprika | courgette | porto bello - quinoa |
geitenkaas

* Tot 17.00 uur te bestellen

Gebak - Desserts
Dame blanche

7,00

Sorbet

7,00

Appeltaart uit de oven

3,50

Home made Cheese cake

6,00

Vanille ijs | chocoladesaus | slagroom
Citroen ijs | ananas | slagroom
Slagroom of vanille ijs?
Caramel ijs | slagroom

Wisselend visgerecht samengesteld door onze keuken

Appetizers
Bruschetta proeverij

6,00

Runder carpaccio

9,00

Zalm tartaar

9,00

5 verschillende bruschetta’s samengesteld
door de chef
Rucola | truffel mayo | oude kaas | pickles
Limoen mayo | appel | zoet zure rode ui

Proeverij met van alles lekkers
van de kaart en het seizoen

Kindergerechten

Salades
De salades worden geserveerd
met brood en roomboter.
Een kleinere variant kan op verzoek.

11,00

Tomatensoepje met brood

3,50

Boterham hagelslag of
vruchtenjam

1,50

Casino Tosti

3,00

Pastrami (dun gesneden)

14,00

Ham | kaas

Brood met gebakken eitje

3,00

Honing-geitenkaas

13,00

Kip schnitzel

6,00

Vis lekkernij

16,00

Frikandel of kroket of
kipnugget

5,00

Poffertjes met poedersuiker

4,00

Oude kaas | pitten | truffel mayo
Appel | pitten | komkommer

Gepelde gamba’s | zalmtartaar | tonijnsalade |
cocktailsaus

Pikante kip

14,00

Komkommer | ananas | cashew | paprika | chili olie

Frites | mayo | appelmoes
Frites | mayo | appelmoes

www.madebysacha.nl

