Eten bij de SooS
Soepen
Seafood Bisque
Bisque van kreeft | gamba’s | witvis

Pomodori

9,00
5,00

Tomaat | crème fraiche | peterselie | serrano krokant

Brood
Club sandwich Carpaccio

10,00

Toast | carpaccio | oude kaas | pitten | pickles | truffel crème

Bart’s Stoofvlees

9,00

Italiaanse bol met stoofvlees | groene salade | aardappelchips

Zalm & Tonijn

9,00

Spelt broodje | zalm tartaar | tonijn salade | limoen crème |
guacemole | peterselie

Club sandwich Kip

Toast | pulled chicken | bourbon bbq saus | eitje

Ambachtelijke kroketten 2

10,00
9,00

Bourgondiër rundvlees kroketten | mosterd mayonaise | vloerbrood

Pan tosti Geitenkaas

8,00

Toast | geitenkaas | zon gedroogde tomaat | appel | vijgenjam

Croque madame

Pan tosti | boerenham | jong belegen kaas | spiegelei

12 uurtje

6,00

10,00

Tomatensoepje | vloerbrood | eitje | Bourgondiër rundvlees kroket

Uitsmijter

3 Spiegeleitjes | ham | kaas | vloerbrood
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7,00

Eten bij de SooS

Eten bij Stadscafé de SooS
Onze gerechten zijn op ieder moment van de dag te bestellen, dus één kaart voor
de hele dag. We volgen hierin de behoefte van onze gast. Soms wil je ’s middags
lekker tafelen met elkaar, soms heb je ’s avonds genoeg aan een kop soep met
brood. We hanteren ook geen standaardindeling van voor-, hoofd– en nagerecht,
maar bieden allerlei keuzes die samen een maaltijd vormen. Zo kun je een palet
aan gerechten (in kleinere porties) proeven. Een soort upscale tapas-concept.
Het gevoel van thuis hebben we
vertaald in ons concept. Omdat het
samenzijn en de gesprekken centraal staan bij de SooS is het voor
ons logisch dat we kiezen voor
social dining, foodsharing, shared
dining…oftewel samen eten. In
tegenstelling tot het traditionele à
la carte deel je niet alleen een tafel
met het gezelschap, maar ook de
gerechten. De gerechten die je bestelt, worden zo opgediend dat je
kunt delen met je tafelgenoten.......
maar dat hoeft natuurlijk niet, je
mag ze ook voor jezelf bestellen….

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

‘Het beste thuis
als je uit bent,
ook in eten’

Of je gaat voor een lekkere malse
biefstuk, een goed gevulde maaltijdsalade of handgesneden brood
met heerlijke tonijnsalade. Onze

koks improviseren graag voor je
wanneer je voorkeuren, dieetwensen of allergieën hebt, maar
ook om je te verrassen met het
onvoorspelbare SooS menu.
SooS menu 25 euro p.p.
2-gangen foodsharing,
samengesteld door
onze koks

Gerechten kunnen woensdag
tot en met zondag vanaf
12.00 uur tot minimaal
20.00 uur worden besteld.
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Eten bij de SooS
Appetizer of
voor bij de borrel
4,00

Brood mix
Vloer desem | Brioche | truffel mayonaise | roomboter

Nacho’s

7,00

Crème fraîche | guacamole | jalapeño | oude kaas | crunch van spek

6,00

Bitterballen8

Ambachtelijke luxe bitterballen van de Bourgondiër | mosterd
mayonaise

15,00

Borrelplank van de chef

Allerlei kleine gerechtjes voor bij de borrel:
kaas, brood, nacho’s, frietjes, bittergarni & dip

Bruschetta’s proeverij

5 verschillende bruschetta’s samengesteld door de chef

Zalm tartare

Zalm | gamba | limoen mayo | cherry tomaat

Steak tartare

7,00
9,00
10,00

Black angus | paddenstoelen tapenade | pickles | toast

10,00

Grote kastanje champignon | geitenkaas | rucola | pitten |
balsamico stroop

Risotto porcini

16,00

sesam | sinaasappel dressing		

Cola Ribs

Porto bello²

7,00

Italiaanse rijst | paddenstoelen tapenade | peterselie olie |

Grana Padano

Gemarineerde iberico ribsjes

Kippendij 4

Yakitori spiesjes | savooie kool | ras el hanout |
cashew | zoete soya

Kwartet burger

13,00

8,00
12,00

Grote runderburger in 4en | spek | oude kaas |
bourbon bbq saus

Voor erbij

Vis
Rode mul
Filet van rode mul | courgettini | pesto | zon tomaatjes

Gamba’s al ajillo6

Knoflook garnalen | Spaanse peper | peterselie

4,00

16,00

Frietje tartufo

11,00

Frietje mayo

8,00

4,00
Dunne lingiuni | knoflook | rode peper | peterselie		
Groene salade
3,00

Kroketjes van kabeljauw | brioche toast - limoen mayo -rucola
salade

Food
to
e
shar
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Eenden borst
Getranceerde eend | groene asperge| paddenstoelen |

Vega

Kabeljauw kroketjes4

Vlees

Handgesneden frieten | Parmezaan schaafsel | truffel mayonaise

3,00

Handgesneden frieten | zeezout | Belgische mayonaise		

Pasta aglio

Diverse sla | groene asperge | courgettini | zon tomaat

Eten bij de SooS
Lunc
h
Dine
r
Borr
el

Salade
Geserveerd met vloerbrood handgesneden
en roomboter
Geitenkaas

13,00

Brokkel geitenkaas | appel | pitten | cherry tomaat | vijgenjam		

Carpaccio

Hollands rund | oude kaas | pitten | truffelmayo | pickles

Gamba’s

14,00
14,00

Gepelde gamba’s | courgette | groene asperge | pesto dressing

Biefstuk
SooS Biefstuk

18,00

Gebakken malse Angus kogelbiefstuk, geserveerd met hand
gesneden frieten, Belgische mayonaise en frisse salade.
Met saus naar keuze; Peper-vieux roomsaus of gebakken
paddenstoelen in kruidenboter

Desserts - gebak
Weerter Vlaai

2,75

Ambachterlijke vlaai

7,00

Appeltaart warm

3,50

Martinus coupe

Amarena kers | chocolade ijs | schuimpjes
Appeltaart uit de oven met slagroom

Cheese cake

Crème brûlée cheese cake met ijs van caramel

Kaas bordje

4 kazen | noten broodje | appelstroop | vijgenjam

Espresso Martini

After dinner cocktail met Ketel One vodka | Tia Maria |
espresso | caramelsiroop

Speciale koffie

Catunambú koffie | likeur | slagroom

Irish | Italian | Spanish | French | Baileys

Stoute koffie

Catunambú koffie | Koekie’s likeur | slagroom

5,00
8,00
7,00
5,95
4,95
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Kids menu
Voor kleine SooSjes
Tomatensoepje met brood
Boterham hagelslag | vruchten jam
Kroket met brood
Gebakken ei met brood
Casino tosti ham | kaas
Poffertjes (stroop & poedersuiker)
Spaghetti Bolognese
Frietjes, mayonaise & appelmoes met:
Kroket
Frikandel
Kipnuggets
Biefstukje
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3,50
1,50
3,50
3,00
3,00
4,00
7,00

5,00
5,00
5,00
10,00

