
Bites 5,50
Stokbrood voor 2 met huisgemaakte 
knoflookboter en alioli
Bruschetta met tomaat en knoflook
Crispy gamba's met een spicy 
knoflooksaus
Nacho’s met guacamole, salsa, en crème 
frâiche
Chicken Wings met Chili saus 

Huisgemaakte soepen 5,75
Gegrilde tomatensoep
Gegratineerde romige uiensoep
Mosterd soep met gerookte zalm

Salades 6,75
Gegrilde kipfilet salade
Balkan feta salade (Vega)
(Ook als maaltijdsalade verkrijgbaar)

Starters 9,50
Runder Carpaccio met truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas
Vistrio van gerookte zalmtartaar, gerookte 
paling & Hollandse garnalen 
Mediterraans plaatje voor twee
Gamba’s Pil a Pil in hete knoflook olie 

 

Luxe Steaks 19,50
Irish Angus Steak van de lavagrill
Grasgevoerde Canadian Bavette van de lavagrill
Canadian Rib Eye Steak met knoflook en geb. uitjes
Sauzen: Champignon, Peper, Knoflook, Stroganoff, Rode Port, 
mosterd saus, Knoflook boter met gebakken uitjes of Pindasaus.

Luxe Vis 16,50
Kabeljauw filet met een krokante deken van verse 
kruiden en een romige citroen saus
Gegrilde zalmfilet met geroosterde paprikasaus 
Spicy Spaanse gamba's geserveerd met risotto 
rijst en verse knoflook
Gebakkken Sliptong met huisgemaakte saus

Grilled Barbeque 14,75
Canadian 100% Angus burger met   bacon, 
gebakken ei, cheddar of jonge kaas 
(200/400/600 gram)
Spaanse Iberico Burger met serranoham, 
paprika, alioli en kaas naar keuze
In House grilled kippendijen saté (200 of 400gr) 
In House grilled Spareribs (keuze uit sweet, 
spicy of bbq.) en 1, 1.5 of 2 racks

Sfeerlijke Schnitzels 14,50
Boeren Schnitzel met champignons/ui
Westlandse Schnitzel met champignons, uien en 
kaas
Edelweiss Schnitzel met satésaus
Gamba Schnitzel met honing en chili
Hawaii Schnitzel met kaas en ananas
Holsteiner Schnitzel met gebakken eieren 
Jaeger Schnitzel met champignonsaus
Schnitzel met stroganoff saus
Wiener Schnitzel met citroen

Favorieten 15,75
Hollandse biefstuk in roomboter gebakken met 
gebakken champignons
Gegratineerde kipfilet gevuld met roomkaas en een 
rode port saus

Nagerechten 6,50
New York Cheesecake  
Strawberry Cheesecake
IJshoorn met vanille ijs met een saus naar keuze
(Cherry, chocolade, aardbei of karamel)
Special van de Week 

Warme (koffie) dranken 6,50
Irish/Mexican/Spanish/Italian/French/Irish 
Crème Coffee

Fondue (min. 2 personen) 18,75
Fondue van vlees met vier sausjes en geserveerd 
met verse frites
Zwitsers kaasfondue met gebakken champignons, 
komkommer, paprika en stokbrood

Speciale Frites 3,75
Patatas Brava’s met Andalusische saus
Parmezaanse frites met knoflook
Patat Stoof bbq pulled chicken
Patat Stoof bbq pulled pork
Patat Stoof veggie

BEZORGEN
Wij bezorgen ook bij u thuis of
bij uw bedrijf! U kunt daarbij ook online 
betalen.

CATERING
Onze catering is erg populair en divers. 

FEESTEN/PARTIJEN
Wij organiseren hier graag uw feest of 
partij en maken daar een onvergetelijke 
dag van.

BISTRO SFEER
Kindermenu’s vanaf 6,50.
Vraag ook naar onze vegetarische gerechten.

Wij zijn van woensdag tot en met zondag
geopend vanaf 16:30 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.


