REKENINGAFSCHRIFT
Noordstraat 125

Onze gast(en)

5038 EH Tilburg
Tel (013)543 83 31

Stadsstraat 1
5038 LE Tilburg

internet: www.stadscafedespaarbank.nl
naam rekening

men u re ke ni ng
kenmerk

rekeningnummer

IBAN

16.8 8. 85. 484

NL76RABO0168885484

SNACKS

vorig saldo

nieuw saldo

van - tot

1811, 00 d e b e t

2009,00

10:00 TOT 24:00

datum

omschrijving

datum afschrift

bladen

blad

vlgnr

08-06-2022

16

12

013

BORRELHAPPEN

08-062022

Vanaf 20:00 is het assortiment beperkt tot frituursnacks, olijven en nacho’s

Spaarbankmix 25 verschillende snacks door elkaar
Mini-snacks 10 verschillende snacks door elkaar
Mini frikandellen 10 stuks met mayonaise
Gemarineerde olijven
Fuet
Kaasbordje 3 stukjes kaas
Nacho’s met kaas, salsa & jalapeños uit de oven,

13,50
6,00
6,00
4,00
6,00
11,00
8,50

geserveerd met crème fraîche

Vegetarische mini-loempia’s 10 stuks
Brood met smeersels
Gefrituurde oesterzwammen met gochujang-dip
Gegrilde pimiento de padron met olijfolie en zeezout
Buikspek in miso-karamel
Oesters per stuk
Falafel met tahinsaus
Spaarplan(k) grote plank met kazen, charcuterie,

5,00
9,00
7,00
6,50
7,00
3,00
5,50
21,50

tafelzuur, brood en smeersels

BITTERBALLEN
Rundvleesbitterballen 8 stuks, de klassieke, met mosterd
Huisgemaakte bitterballen 6 stuks, regelmatig wisselende nieuwe smaken,

7,00
7,50

gemaakt in onze keuken

Huisgemaakte oesterzwambitterballen 6 stuks, van de oesterzwammen van

6,50

zuiderzwam tilburg, met mosterdmayo

Bitterballenmix 6 stuks, 2 van ieder

bewaar dit afschrift goed, het wordt slechts eenmaal verstrekt

6,50

REKENINGAFSCHRIFT
Noordstraat 125

Onze gast(en)

5038 EH Tilburg
Tel (013)543 83 31

Stadsstraat 1
5038 LE Tilburg

internet: www.stadscafedespaarbank.nl
naam rekening

men u re ke ni ng
kenmerk

rekeningnummer

IBAN

16.8 8.8 5. 484

NL76RABO0168885484

LUNCH

vorig saldo

nieuw saldo

van - tot

1811,0 0 d e b e t

2009,00

10:00 TOT 16:00

datum

omschrijving

08-062022

datum afschrift

bladen

blad

08-06-2022

16

13

LUNCH

VOOR DE KLEINE GASTEN
Kindertosti met ham en/of kaas

3/3,50

Poffertjes 6 of 12 stuks

3,50/5,50

Kindersoep

3,50

SOEP
Wortel-kokossoep met bosui en cashew

8,00

Dagsoep wisselende dagsoep, vraag even aan de bediening

7,50

SALADES
Salade met gerookte forel, hollandse garnalen, appel,
druiven, ei en dressing van crème fraîche en dille

15,00

Salade van geroosterde broccoli met kikkererwten, hazelnoten,
olijven, granaatappel, falafel, za’atar en dressing van tahina

14,00

SPECIALS
Lunchtips wisselende lunchgerechten,vraag even aan de bediening

dagprijs

Brioche toast met spinazie, gerookte forel, Hollandse garnalen,
hollandaise en gepocheerd ei

15,00

Brioche toast met spinazie, beenham, hollandaise en gepocheerd ei

13,00

Brioche toast met spinazie, hollandaise, gepocheerd ei en pijnboompitten

10,50

bewaar dit afschrift goed, het wordt slechts eenmaal verstrekt

vlgnr

013

REKENINGAFSCHRIFT
Noordstraat 125

Onze gast(en)

5038 EH Tilburg
Tel (013)543 83 31

Stadsstraat 1
5038 LE Tilburg

internet: www.stadscafedespaarbank.nl
naam rekening

men ure ke ni ng
kenmerk

rekeningnummer

IBAN

1 6.8 8.8 5. 484

NL76RABO0168885484

LUNCH

vorig saldo

nieuw saldo

van - tot

1 811,0 0 d e b e t

2009,00

10:00 TOT 16:00

datum

omschrijving

08-062022

datum afschrift

bladen

blad

08-06-2022

16

14

LUNCH

KROKETTEN
2 rundvleeskroketten met mosterd met mais- of desembrood of frites

11,00

2 huisgemaakte garnalenkroketten met mosterd-mayonaise en mais- of
desembrood of frites

15,00

2 huisgemaakte oesterzwamkroketten met zilveruichutney en mais- of
desembrood of frites

12,00

SANDWICHES
Mais-of desembrood met baba ganoush, piquillo paprika,
artisjok, za’atar en gefrituurde halloumi

10,00

Mais-of desembrood met pastrami, amsterdamse
uien en ingelegd mosterdzaad

12,00

Mais-of desembrood met krabsalade, hollandse garnalen en ei

13,00

TOSTI’S
Tosti kaas

4,75

Tosti ham & kaas

5,50

bewaar dit afschrift goed, het wordt slechts eenmaal verstrekt

vlgnr

013

REKENINGAFSCHRIFT
Noordstraat 125

Onze gast(en)

5038 EH Tilburg
Tel (013)543 83 31

Stadsstraat 1
5038 LE Tilburg

internet: www.stadscafedespaarbank.nl
naam rekening

m e n u reke ni ng
kenmerk

rekeningnummer

IBAN

16.8 8.8 5.4 84

NL76RABO0168885484

DINER

vorig saldo

nieuw saldo

van - tot

1811,0 0 d e b e t

2009,00

17:00 TOT 20:00

datum

08-062022

omschrijving

datum afschrift

bladen

blad

08-06-2022

16

15

DINER

VOORGERECHTEN
Brood met smeersels

9,00

Wortel-kokossoep met bosui en cashew

8,00

Dagsoep wisselende dagsoep, vraag even aan de bediening

7,50

2 huisgemaakte garnalenkroketten met mosterdmayonaise

13,00

2 huisgemaakte oesterzwamkroketten met zilveruichutney

11,00

Oesters per stuk

3,00

Thaise fishcakes met noedelsalade en hoisindressing

13,00

Gegrilde groene asperges en gegrilde lente-ui met romesco en hazelnoot

11,00

Tataki van runderdiamanthaas met gele currymayonaise en sesamkletskop

14,00

Langzaam gegaard en gelakt buikspek met sinaasappel-venkelcrème
en salade van rauwe venkel, sinaasappel en amandel

14,00

HOOFDGERECHTEN
Geroosterde bloemkool met baba ganoush, gepofte cherrytomaat,
dukkah en couscoussalade

19,00

Koreaanse runderstoof met kimchi, gewokte groente en rijst of friet

20,00

Gebakken roodbaarsfilet met wortel beurre blanc, Hollandse garnalen,
lamsoor, zeekraal en friet

23,00

Cheeseburger met gerookte cheddar, jalapeñojam, friet en salade

16,00

Spaanse bonenstoof met manchego-arepa en salade

17,00

Spaanse bonenstoof met verse chorizo, knoflookbrood en salade

19,00

Pannetje Zeeuwse mosselen met sausjes, friet of brood

23,00

Spies van Indiase boterkip met gewokte groente, rijst of friet

19,00

Stadshap wisselende maaltijd, vraag even aan de bediening

15,00

SALADES
Salade met gerookte forel, hollandse garnalen, appel, druiven,
ei en dressing van crème fraiche en dille

15,00

Salade van geroosterde broccoli met kikkerewrten, hazelnoten, olijven,
granaatappel, falafel, za’atar en dressing van tahina

14,00

bewaar dit afschrift goed, het wordt slechts eenmaal verstrekt

vlgnr

013

REKENINGAFSCHRIFT
Noordstraat 125

Onze gast(en)

5038 EH Tilburg
Tel (013)543 83 31

Stadsstraat 1
5038 LE Tilburg

internet: www.stadscafedespaarbank.nl
naam rekening

m en urek e ni ng
kenmerk

rekeningnummer

IBAN

16 .8 8.8 5. 484

NL76RABO0168885484

DINER

vorig saldo

nieuw saldo

van - tot

18 11,0 0 d e b e t

2009,00

17:00 TOT 20:00

datum

omschrijving

08-062022

datum afschrift

bladen

blad

vlgnr

08-06-2022

16

16

013

DINER

VOOR DE KLEINE GASTEN
Dagsoep wisselende dagsoep, vraag even aan de bediening

4,00

Wortel-kokossoep met bosui en cashew

4,50

Frietjes met kipnuggets/frikandellen/bitterballen/kibbeling met appelmoes

7,00

Geroosterde bloemkool met baba ganoush, gepofte cherrytomaat,
dukkah en couscoussalade

10,00

Koreaanse runderstoof met kimchi, gewokte groente en rijst of friet

10,00

Gebakken roodbaarsfilet met wortel beurre blanc, Hollandse garnalen,
lamsoor, zeekraal en friet

11,00

Pannetje Zeeuwse mosselen met sausjes, friet of brood

13,00

DESSERTS
Lopend chocoladetaartje met vanilleijs

8,00

Popcornparfait met gezouten karamel

8,00

Huisgemaakt gebak

4,50

Kaasbordje 3 stukjes kaas

11,00

bewaar dit afschrift goed, het wordt slechts eenmaal verstrekt

