WELKOM BIJ

SLAGROOM
ETEN & DRINKEN

Onze collega’s staan van maandag t/m zondag voor u klaar
voor lunch, diner en borrel.
Bekijk hieronder onze nieuwe kaart vol met lekkere gerechten die
tussen tien uur ‘s ochtends en half acht ‘s avonds te bestellen zijn.
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een groter
gezelschap? Mail voor de mogelijkheden naar

info@slagroomtilburg.nl
of loop even binnen!

EEN ABSOLUTE

AANRADER!
De lekkerste tosti’s van Tilburg en omstreken.
Onze tosti’s worden gemaakt van speciaal geselecteerd focaccia brood en
rijkelijk belegd. We bakken deze nog onder een traditionele grill en dat proef je!
Natuurlijk geserveerd met de welbekende Slagroom tostisaus.
(Ook op lactose- en glutenvrij brood te bestellen)

TOSTI’S
Tosti Pittig Paus Pius

7.20

Tosti Willem Barentsz

6.80

Tosti Koning Willem II

7.20

Met kaas en pittig gehakt

Met gerookte zalm en roomkaas met bieslook

Met kip, kaas en chilisaus
Tip van de chef: Ook lekker met ananas

WISSELTOSTI
“JOHAN STEKELENBURG”
Met spek, kaas, tomaat en mosterdmayonaise
6.80

TIP: Wist u
dat u onze
tosti’s ook
TO GO kunt
bestellen?

Tosti Annie M.G. Schmidt

6.60

Tosti Marinus van der Lubbe

6.60

Tosti Multatuli

6.40

Tosti Johan de Witt

6.40

Tosti Willem Drees

5.90

Tosti Hawaï

5.90

Tosti Ham en Kaas

5.40

Tosti Ham of Kaas

5.10

Met geitenkaas, katenspek en honing

Met kaas, katenspek, chilisaus en rode ui

Met mozzarella, pesto en tomaat

Met ham, kaas en een spiegelei

Met ham, kaas en tomaat

Met ham, kaas en ananas

HUISGEMAAKT GEBAK
Appeltaartje		

5.50

Verse wafel met seizoensfruit

6.50

Met noten, amandelspijs en slagroom
Naar wens warm of koud geserveerd

Wafel met pure chocoladesaus,
banaan, aardbeien en natuurlijk een toef slagroom
Tip: Bestel met vanille-ijs 		

+ 1.50

UITSMIJTERS
Uitsmijter naturel

7.50

3 eieren, 2 boterhammen

Stel je eigen uitsmijter samen met keuze uit de onderstaande ingrediënten.

Per ingrediënt

+ 0.80

Per ingrediënt

+ 1.00

Rode ui, kastanjechampignons, ananas of tomaat

Achterham, katenspek, kipfilet of kaas
Wij serveren onze uitsmijters op brood van bakker
Martin wat iedere dag vers voor u wordt afgebakken.
U heeft de keuze uit:

• Wit of meergranen desembrood
• Lactose en glutenvrij boterhammen

KOUD BELEGDE BROODJES
Club sandwich

10.50

Vegan Club sandwich

10.50

Carpaccio van ossenhaas

10,50

Italiano

10.50

Sandwich op focaccia brood met ham, kaas,
gemarineerde kipfilet, uitgebakken spek, sla, tomaat,
komkommer, whisky-cocktailsaus en tortilla chips

Met geroosterde courgette, paprika, rode ui, cerise tomaatjes,
olijven, tijm en extra virgin olijfolie

Met oude kaas, rucola, uitgebakken spekjes,
pittenmix en truffel-dressing

Met Spianata Romana, pastrami, pomodori tomaat,
sla melange, pesto en buffel mozzarella

Volendammer

9.80

Tonijnsalade

9.50

Caprese

9.50

Met gerookte zalm, roomkaas met bieslook, avocado,
rode ui, kappertjes, sla melange en sereh dressing

Met gekookt ei, kappertjes, rode ui en cerise tomaatjes

Buffel mozzarella, pomodori tomaat, verse basilicum,
rucola, pesto en pittenmix

Bij onze broodjes heeft u de keuze uit:
(tenzij anders vermeld)
• Rustiek witte bol of;
• Meergranen bol of;
• Ons welbekende focaccia brood of;
• Lactose en glutenvrij broodje

NIEUW
QUESADILLA

Een getoaste wrap gevuld met pulled chicken,
jalepeño en cheddar kaas, geserveerd met
guacamole en crème fraîche
7.20

WARM BELEGDE BROODJES
Twee kroketten op brood

8.00

Kip Teriyaki

9.50

Pulled chicken

9.50

Huisgemaakte Hollandse gehaktballetjes

9.50

Classic BLT

9.50

De lekkerste rundvleeskroketten van Tilburg e.o. gemaakt
door “de Walhoeve”, geserveerd op twee dikke plakken desembrood
naar keuze met Franse mosterd of Zaanse mayonaise

Met kippendijen, bosui, gefrituurde ui, sesamzaad,
Romeinse sla, paprikarauwkost en wasabi-mayonaise

Met een paprikarauwkost, Romeinse sla en barbecuesaus

Gehaktballetjes warm gemaakt in onze eigen jus

Met uitgebakken bacon, knapperige Romeinse sla, frisse sappige tomaat,
mosterdmayonaise en popcorn van varkensspek

BROOD
Broodplankje

5.50

Bourgondische broodplank

9.50

Maïs- of bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie en
kruidenboter. Ook gluten- en lactosevrij mogelijk.

Maïs- en bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie,
kruidenboter, pesto, hummus en aIoli.

SOEPEN
Tomatensoep

5.90

Soep van de dag

5.90

Duo van soep

6.20

Met soepballen, pesto-room, geserveerd met breekbrood

Wisselende soep, geserveerd met breekbrood

Combinatie van onze twee huisgemaakte soepen, geserveerd met breekbrood

WIST JE DAT
al onze brooddippers
huisgemaakt zijn?

Vraag aan onze
bediening om een
extra bordje om...

MAALTIJDSALADES

...LEKKER
SAMEN TE
DELEN

Carpaccio van ossenhaas

16.50

Caesar met kip

16.50

Zalm met avocado

16.50

Caprese

16.50

Grieks (vegan)

15,50

Oosterse geitenkaas

16.50

Slamelange van rucola, groene en rode sla, dungesneden
ossenhaas, pittenmix, croutons, rode ui, cerise tomaat,
oude kaas, uitgebakken spekblokjes en truffeldressing

Romeinse sla met lauwwarme kippendijen, uitgebakken
spekjes, pittenmix, cerise tomaat, rode ui, oude kaas,
croutons en natuurlijk traditionele Caesar-dressing

Mix van groene en rode sla, gerookte zalm, avocado,
pittenmix, rode ui, kappertjes, cerise tomaat,
croutons en sereh dressing

Mix van groene en rode sla, pittenmix, pomodori tomaat,
basilicum, buffel mozzarella, pesto en extra vierge olijfolie

Met o.a.; parelcouscous feta, olijven, pittenmix, komkommer,
rode ui, cerise tomaat en olijfolie

met parelcouscous, pastinaak, rode ui, cerise tomaat,
hazelnoten, walnoten, honing en ras el hanout

Tip: Vul de salades aan met extra avocado!

1.50

WARME GERECHTEN
Hertog Jan Grand Prestige spareribs
Extra rib

18,00
+ 7.50

Huis gemarineerde spareribsmet halve maiskolf, geserveerd met friet

Classic spareribs
Extra rib

18,00
+ 7.50

Huis gemarineerde spareribsmet halve maiskolf, geserveerd met friet

Kipsaté
Extra kippendij

16.50
+ 2.50

Kipsaté van kippendijen met huisgemaakte satésaus, gefrituurde ui,
paprikarauwkost en kroepoek, geserveerd met friet

Runderburger 180 gram

17.50

Fish & Chips

16.50

Rosé gegrilde runderburger van “De Walhoeve”, geserveerd op flatbread met sla,
pomodori tomaat, augurk, ui, spek, cheddar en barbecuesaus, geserveerd met friet

Krokant gebakken kibbeling met friet en remouladesaus

WILDSTOOFPOT
MET BOCKBIER

WINTER
SPECIALS

Geserveeerd in een bruine bol
Met o,a; hert, wildzwijn, fazant, haas, konijn en bockbier.
Geserveerd met frietjes, stoofpeertjes en wortel
19.50

JACKFRUIT STOOF “VEGAN”
MET BOCKBIER
Geserveeerd in een bruine bol

Met o.a; wortel, Amsterdamse ui, selderij, sjalotten.
Geserveerd frietjes, stoofpeertjes en wortel
17,50

ICE DIPPING
Haal het fruit door verschillende dippings en houdt je ijs-tapas vijf seconden in de fondue
met stikstof van -196 graden Celsius. Zo wordt de buitenkant lekker krokant en blijft het
fruit fris en sappig. Combineer de verschillende soorten dippings zoals chocoladesaus en
vruchtencoulie en maak meerdere laagjes. Maak je zelfgemaakte creatie helemaal af met
een laagje stroopwafelcrumble of marshmallows. Zo creëer je jouw eigen ijs-tapas!

WAT ZIT ER BIJ?
• Een schaal vers fruit
• Chocoladesaus
• Yoghurt
• Vruchtencoulie
• Wisselende dippings

Alle dippers en dippings zijn voor een meerprijs extra bij te bestellen!

De Ice Dipping is te bestellen vanaf twee personen voor 14,50 per persoon.
Wil je extra stikstof? Dat kan! De eerste twee kannen stikstof krijg je van ons.

WARME SNACKS
Mini frikadelletjes
Bourgondische bitterballen
Groenteloempia’s
Cheesesticks
Crispy Chicken Tenders
Vegetarische bitterballen

8 stuks 6,80 / 16 stuks 12.20
8 stuks 6,80 / 16 stuks 12.20
8 stuks 6,80 / 16 stuks 12.30
8 stuks 6,80
8 stuks 7,90
8 stuks 7,90

GEMENGD BITTERGARNITUUR
8 stuks 6.50 / 16 stuks 12.00 / 50+ schaal 28.50

KOUDE SNACKS
Plankje gedroogde Brabantse worst

4,50

Plankje Jonge Kaas

5,50

Tortilla chips Veganistisch

4,50

Griekse olijven

3,50

Broodplankje Ook gluten- en lactosevrij mogelijk

5,50

Bourgondische broodplank

9,50

Geserveerd met huisgemaakte piccalilly en popcorn van varkensspek

Geserveerd met huisgemaakte piccalilly en mosterd

Koud geserveerd met salsa van tomaat en paprika en guacamole

Bakje gemarineerde Kalamata olijven

Mais of bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie en kruidenboter

Mais en bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie,
kruidenboter, pesto, humus en aïoli

NACHO’S UIT DE OVEN
Nacho’s uit de oven

6.50

Nacho’s met pittige gehakt uit de oven

7.50

Met huisgemaakte salsa van tomaat, paprika,
en cheddar, geserveerd met guacamole

Met huisgemaakte salsa van tomaat, paprika,
en cheddar, geserveerd met guacamole

Met jalapeño pepers
Met crème fraîche

+ 0.50
+ 1.00

QUESADILLA
Enkele portie
Dubbele portie

Een getoaste wrap gevuld met pulled chicken, jalepenño en
cheddar, geserveerd met guacamole en crème fraîche

7.20
14.40

Borrelplank		

14.50

Brabantse gedroogde worst, bittergarnituur, kaasblokjes en
nacho’s uit de oven, geserveerd met breekbrood, kruidenboter,
huisgemaakte piccalilly, guacamole en popcorn van varkensspek

Borrelplank XL

27.50

Brabantse gedroogde worst, bittergarnituur, kaasblokjes,
olijven met feta, gehaktballetjes, maiskolf en nacho’s uit de oven,
geserveerd met breekbrood, kruidenboter, huisgemaakte piccalilly,
guacamole en popcorn van varkensspek

Vegetarisch borrelplateau

19.50

Olijven met feta, tortilla chips met salsa en guacamole, maiskolf,
cherrytomaatjes, groenteloempia’s, bitterballen, geserveerd met
breekbrood, humus, zeezout en extra Virgin olijfolie

Maiskolf		
Gebakken maiskolf uit de oven met kruidenboter

4,50

HIGH
BEER

34,50 p.p. (reserveren vooraf verplicht)

Een drie-gangen-diner* met vijf (speciaal)bieren

VOORGERECHT
Borrelplank met verschillende soorten hapjes

HOOFDGERECHT

Spareribs en een kleine burger, geserveerd met friet en salade

NAGERECHT
Huisgemaakt Kasteel-Rouge ijs en een brownie met Slagroom

*Ook vegetarisch beschikbaar

