
 = vegan of kan ook als vegan worden
        aangeboden

= glutenvrij

        =

BROOD / TOSTI

Sandwich Fantasy 9.5

Jalapeňokaas / tapenade van zongedroogde
tomaat / kappertjes / walnoten

Sandwich Chicklit 9.0

Hummus / avocado / groentjes in het
zuur / kiemen / geroosterde pitten

Sandwich Poëzie 9.5

Open tosti met zachte geitenkaas /
appel / rode bietjes in ’t zuur / wal-
noot / honing

Sandwiches maken we met knapperig zuurdesembrood.
Eet je liever glutenvrij? We hebben ook glutenvrije crac-
kers (+1) en huisgemaakt glutenvrij flatbread (+1.5)

Croissant 2.5
Croissant fruitjam 3.0

Flatbread Non-fictie 10.0
Steenovengebakken flatbread / falafel /
groentjes in het zuur / hummus / avocado
/ spinaziepesto   ↘ STEK’s favorietje!

PROEVERIJTJES

Goedemorgen plankje 9.5

Croissant met fruitjam, bio-eitje,
kleintje yoghurt met granola

Goedemorgen plankje de luxe 12.5

Hartige kleurrijke wafeltjes geserveerd
met avocado, bio-eitje, zure groentjes,
kiemen, zongedroogde tomaatjes en spina-
ziepesto / croissant / verse jus

Feestnummer van STEK 18.5 p.p.

Grote plank met een assortiment van har-
tige en zoete lekkernijen

te bestellen vanaf  2 personen

SOEP & SALADE

Soep van de dag 6.8
Altijd vegan en huisgemaakt, geserveerd
met brood en dip

STEK’s tabouleh 14.5
salade op basis van bulgur met o.a.
tomaatjes, munt, komkommer, citroen,
kikkererwten
met geitenkaas of falafel

Geserveerd met steenovengebakken flat-
bread

JONGSTE MENSEN

Sprookjesdrank 1.2
biologische ranja

Fabeltjesschuim 1.5
cappuccino zónder koffie

Fabeltjesschuim met croissantje
op ‘t handje   3.5

Boekenwurm 3.8
kindertosti jonge kaas
met ketchup of fruitjam

Bammetje 3.0
fruitjam of jonge kaas

Prentenboek 4.5
gekleurde wafel met banaan en
fruitjam of pindakaas 

Bakje vers fruit 3.0

IJsje van NICE 2.0 / 3.0
100% biologisch en gemaakt van écht
fruit          ↘ Het hele jaar door lekker!

Thuis STEK-ken?

Alles van onze menukaart is ook
TO GO verkrijgbaar!

ALLERGIE OF DIEETWENS? SAMEN LUNCHEN?
CATERING AAN HUIS?

De keuken is onze culinaire speeltuin.
We denken graag met je mee!


