WELKOM
‘t Stuupke is een plek waar je gezellig een avondje kunt stappen, maar waar
je ook (volgens velen) uitstekend kunt eten.
Wij beschikken over een uitgebreide menukaart en als je met een groep bent,
zijn er verschillende buffet mogelijkheden.
In ons bruine café is regelmatig wat te beleven. De vele vaste gasten maken
er al een gezellig geheel van. Er wordt geregeld gekaart, er is een grote
biljartclub en een gezellige dartvereniging op maandagavond.
Met enige regelmaat is er wel weer een themafeestje (poolparty, oktoberfest,
drekkertdagen, biljart/dart toernooien, live muziek etc.).
Wij beschikken over 3 grote schermen waar veel sport op uitgezonden wordt.
Wij hebben de mogelijkheid om 2 van de 3 biljarttafels in de kelder te laten
zakken. In de zomer kunt u gebruik maken van ons vernieuwde tuinterras
waar je gezellig met een groep mensen kunt eten of barbequen. (alleen op reservering)

Openingstijden
Zondag
11.00 - 01.00 uur
Maandag
13.00 - 02.30 uur
- keuken op afspraak Dinsdag
13.00 - 02.30 uur
Woensdag

Wilt u met een groep komen eten, reserveer dan tijdig om teleurstelling te
voorkomen.

Gesloten

Verder verzorgen wij:

13.00 - 02.30 uur



Diverse buffetten (kijk gerust op de site of vraag ernaar)



Mogelijkheden voor een informeel gezellig feestje in de zaal of op locatie



Compleet verzorgde bbq’s



Luxe hapjes (voor elk gewenst aantal)



Complete evenementen service



Licht, geluid, tenten of inrichtingen naar wens



All-in pakketten op ons tuinterras

Donderdag

Vrijdag
13.00 - 02.30 uur
Zaterdag
13.00 - 02.30 uur
——————————————————

Keuken tot 20.30 uur
Terras sluit om 24.00 uur

Eibergsestraat 92
7481 HM Haaksbergen
Telefoon: 053 572 65 76
E-mail:
info@eetcafestuupke.nl
Website:
www.eetcafestuupke.nl
Bij ‘t Stuupke is alles in overleg mogelijk!

Lunchkaart
Broodjes

Tosti’s

(tot 17.00u)

(vers uit eigen keuken)

Broodje gezond

€ 5,50

Tosti ham / kaas

€ 2,75

Broodje Filet American

€ 6,00

Tosti Hawai

€ 3,25

Broodje Zalm

€ 6,00

Broodje Warm vlees

€ 7,50

Tosti ‘t Stuupke

€ 4,50

Broodje Knakworst (2stuks)

€ 4,50

Broodje Ham/Kaas

€ 4,00

Tegen meerprijs van € 0,50 kunt u ook
kiezen uit een Italiaanse bol of een
pistolet. (meergranen of wit).

Uitsmijters
Uitsmijter Ham/Kaas of spek

Omelet
Omelet kaas of ham

€ 6,00

Boeren omelet

€ 8,50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

€ 6,00

Uitsmijter Kames (lekker man!) € 8,50
(XXL met spek, gebakken ui en champions)
Uitsmijter ‘t Stuupke
(salami, kaas, tomaat)

(ham, kaas, tomaat, ui, komkommer en ei)

€ 8,00

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

€ 4,50

Pannenkoek appel/spek of kaas

€ 5,50

Pannenkoek champignon en ui

€ 6,00

Pannenkoek ’t Stuupke
€ 8,00
(Spek, ui, champions, kaas en Tomaat)

Vleesgerechten met brood
Biefstuk

€ 13,00

Karbonade

€ 9,50

Schnitzel

€ 10,50

Bal gehakt

€ 6,00

Snacks
Portie frites

€ 3,00

Bami schijf

€ 2,00

Frikandel of kroket

€ 1,75

Gehaktbal uit eigen keuken

€ 4,00

Frikandel speciaal

€ 2,75

Loempia

€ 3,50

Borrelhapjes
Stokbrood met diverse sauzen

€ 6,00

Bittergarnituur (8 stuks)

€ 4,00

Kaasplankje 4 personen
(mits voorradig)
Kames worstje (van de bar)
(familierecept)

€ 8,50

Kindermenu’s
Informeer naar de mogelijkheden!

GEZELLIGHEID MET KWALITEIT!

€ 3,50

Dinerkaart
Voorgerechten
Stokbrood met diverse sauzen

€ 5,50

Tomatensoep

€ 4,00

Uiensoep

€ 4,00

Zalmrolletjes
(met asperge en honingmosterd dressing)

€ 7,50

Gemarineerde Gamba’s

€ 6,50

Hoofdgerechten
Biefstuk

€ 17,50

Entrecote

€ 19,00

Varkenshaas

€ 16,50

Karbonade

€ 14,50

Schnitzel

€ 15,50

Saté

€ 14,50

Spareribs

€ 16,50

Zalm

€ 16,50



Al onze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappels of friet, rauwkost of warme groente.



Tevens is het mogelijk om met een groep (vanaf 6 personen) een compleet menu te nemen
€ 21,50 p.p. (vlees naar keuze en verder alles dik in orde op tafel).

Sauzen
Champignonroomsaus

€ 1,50

Zigeunersaus

€ 1,50

Gebakken champignons

€ 2,50

Satésaus

€ 1,50

Gebakken ui en champinons

€ 3,00

Pepersaus

€ 1,50

Stuupke Dessert ?
Mocht u nog een gaatje over hebben, dan bieden wij u de mogelijkheid om deze op te vullen met
een Stuupke ijscoupe (3 soorten ijs met vers fruit) voor € 4,50 p.p.
Voor meerdere personen bieden wij ook een Stuupke Dessert Schaal aan voor € 5,50 p.p.
(laat u verrassen)
GEZELLIGHEID MET KWALITEIT!

Dranken kaart
Koffie (beukenhorst)

€ 1,80

Frisdrank (glas)

€ 1,90

Cappuccino

€ 2,25

Frisdrank (flesje)

€ 2,00

Espresso

€ 2,20

Vruchtensappen

€ 2,00

Irish Coffee

€ 6,50

Red bull

€ 2,75

French Coffee

€ 6,50

Spanish Coffee

€ 6,50

Ned. Gedistilleerd

€ 2,00

Thee

€ 1,80

Likeuren
€ 3,60
(Malibu, Safari, Passoa, Bessen, Peachtree etc.)

Bieren

Bacardi Cola
(Superior, Black, Razz, Limon)

€ 5,50

Grolsch (Pijpje)
Grolsch (Beugel)
Grolsch (Fluitje / Tulpglas)
Grolsch (Vaas)

€ 2.40
€ 3,50
€ 1,90
€ 2,25

WKD / Smirnoff

€ 4,00

Shotjes (kleine pullekes)
(honingrum, seaman, dropshot, tequila)

€ 2,10

Jägermeister

€ 2,40

Grolsch Radler

€ 2,50

Gin (Bombay)

€ 4,00

Groslch Stender Red Orange

€ 2,25

Berenburger

€ 2,10

Vodka

€ 3,50

Grolsch Extra Koel
(uniek in haaksbergen)

€ 2,50

Vodka-Bull (Original/red)

€ 5,50

Whiskey 's

€ 4,00

Grolsch Seizoensbier
(herfst/bokbier)

€ 2,90

Johnnie walker (Scotch), Jameson (Irish),
Jack Daniels (Tennessee), Glenfiddich (Single Malt Scotch)

Grolsch Weizen

€ 3,00

Wijnen

Rosebier (Wittekerke)

€ 2,40

Bavaria Malt

€ 2,25

Corona

€ 3,35

Desperado

(Van onze buurman: TWENTS GENOT )

Droge Wijn (Paso)

€ 2,90

Zoet Wit (Forster Kabinet, Rheinhessen) € 2,90
Rose (Colombelle)

€ 2,90

€ 3,60

Rode wijn (Paso/Nero/Velo)

€ 2,90

Hertog Jan

€ 2,40

Summer Red (Rode wijn uit de koeling)

€ 2,90

Gulpener Oud Bruin

€ 2,40

Port (Ruby)

€ 3,20

Grolsch (extra koel)
€ 2,50
GEZELLIGHEID MET KWALITEIT!

