
 

Huisgemaakte soepen     
       Verse geroosterde tomatensoep      €5,50
       Huisgemaakte romige uiensoep      €5.50

Salades
        Classic caesar salad 
  met kipfilet of gamba’s      €6,50
       Griekse fetasalade       €6,50
       

Voorgerechten
         Stokbrood met kruidenboter en alioli   €4,75
        Black Angus rundercarpaccio met 
        huisgemaakte truffel mayonaise, 
        Parmezaanse kaas en kappertjes       €8,75
        Gamba’s Pil a Pil met knoflook, 
        basilicum en rode pepers in hete olie       €7,75
        Noorse garnalencocktail met gerookte     

zalm        €7,75
        Nachos met kaas, guacamole, salsa en       

crème frâiche           €5,50

   
  

  

Hoofdgerechten Vlees en Vis
     (Geserveerd met verse frites, sla of seizoensgroenten)
   Ierse Black Angus® steak van de 
   lavagrill met saus naar keuze*    €17,75
   New York Style Entrecote (300g) met 
   saus naar keuze                                            €18.50
   Spaanse Iberico Varkens rack/kotelet €18,50
   van de lavagrill met honing, tijm en 
   knoflook
   Chef Special kippendijen sate (200 
   gram) met satesaus en kroepoek         €13,75
   Burger Sfeer Supreme (200 of 400 
   gram)met kaas naar keuze (Old  
   Amsterdam, cheddar of gorgonzola)     €13,75
   In huis gegrilde fall of the bone Spare 
   Ribs geserveerd met knoflook en 
   Bbq saus.       €15,50
   In huis warm gerookte zalmfilet 
   met een romige truffelsaus                        €15,50
   Op de huid gebakken zeebaarsfilet 
   met een romige citroensaus     €15,75
   Sweet&Spicy gebakken gamba’s     €14,50
   Spaghetti Gamba al ajillo gebakken in    €13,75
   knoflook peterselie en olijfolie
   *Knoflook, Champignon, Rode port of Pepersaus

Sfeerlijke Schnitzels                      
   Boeren Schnitzel met champignons/ui    €12,75
   Edelweiss Schnitzel met satésaus     €12,75
   Gamba Schnitzel met honing en chilisaus€14,75
   Hawaii Schnitzel met kaas en ananas     €13,75
   Holsteiner Schnitzel met geb. eieren     €13,75
   Jaeger Schnitzel met champignonsaus     €12,75
   Schnitzel met stroganoff saus     €13,75
   Wiener Schnitzel  met citroen     €11,75

Nagerechten
   Vanille ijs met saus naar keuze 
    geserveerd op een ijshoorn met fruit  €6,50
    Keuze uit: Chocolade, Aardbei, Cherry, of karamel.

    Dessert van de dag    €6,50

    Brownie met snickersaus    €5,75

    New York Cheesecake    €5,75

Warme dranken
         Irish/Mexican/Spanish/Italian/
         French/Irish Crème Coffee        €6,50

BISTRO SFEER
  Wij zijn van dinsdag tot en met zondag 
   geopend vanaf 16:00 uur. Voor groepen vanaf 8 
   personen gaan wij ook open voor de lunch of 
   brunch.   

Telefoon: 0174-235229/06-12 41 88 80
WWW.SFEERETEN.NL INFO@SFEERETEN.NL

TWITTER.COM/RESTAURANTSFEER
 FACEBOOK.COM/BISTROSFEER

     
    Hebt u een allergie? Meldt het ons a.u.b.,              

         zodat wij er rekening mee kunnen houden.

AANBIEDINGEN
Vraag ook eens naar de extra's en de aanbiedingen!

 

BEZORGEN/CATERING
Wij bezorgen en cateren ook bij u thuis of  

 bij uw bedrijf! U kunt daarbij ook online betalen.

 FEESTEN/PARTIJEN
Wij organiseren hier graag uw feest of partij en maken

daar een onvergetelijke dag van.

 Specials
 Fondue van vlees (min. 2 pers. met 4     
 sausjes en geserveerd met verse frites en  
 sla)                                                €18,50
 Kaasfondue (min. 2 pers.)        €18,50
 

  Dagelijks vegetarische producten 
Kindermenu vanaf  €6,50
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