Dail� Deal�
Formidable dat je er bent!
Sinds de opening in 2014 trakteert
St. Tropez haar gasten dagelijks op
een deal. Dit seizoen:

Maanda�

Heerlijk warm worden
2e kopje koﬃe of thee gratis
tot 16:00uur

Dinsda�

DagHap
Geen keuzestress 12.50

Woensda�

De week is doormidden!
Lunchplateau van de week 12.50

Donderda�

Oh My Gin & Tonic Night
Wekelijks wisselende G&T 5.00
VrijMiBo met free bites!
Twee rondes tussen
16:00 uur & 18:30 uur

Zaterda�

Brink 28 | 7411 BS | Deventer
www.st-tropez.nl
0570 – 610797

Vier het weekend!
Koﬃe met gebak 5.50

Zonda�

Super Sunday
Oh la la, wekelijks verrassende
twee plus één gratis combinatie!
Volg ons op instagram & facebook

@�ttropez��

Menukaar�

Vri�da�

Pain Hollandais

Bij de koffie

Uitsmijter met kaas, ham en/of spek
8.75
Kaas jong of oud, met pickles V		 6.95
Rundvleeskroket 1 of 2 st.		
6.00 8.75

Gebak, diverse smaken			
Formidable, vraag naar onze smaken.
- met slagroom			

3.50

Mosterd met croutons & droge worst

6.50

+0.50

15.95

Brownie met karamel			

3.60

Paddenstoelenbouillon met kruiden
& verse paddenstoelen V		

Redcarrot-bieten burger met
zoetzure groente & dips V 		

6.50

American Burger met
ui, tomaat, augurk, kaas & bbq-saus		

15.95

Pain Polaire (warm steenovenbrood)

Soepen (geserveerd met brood)

Voorgerechten

Kip cajun met bacon & kerriemayonaise

8.75

Bij de borrel

Warme pastrami met kruidensaus		

8.75

Oude & jonge kaas met chilisaus V		

6.50

Warme beenham met mosterdmayonaise 8.75

Bitterballen met mosterdmayonaise 8 st.

7.50

Makreel rilette met een
spread van avocado & komkommer		

Ossenworst met mosterd			

6.50

Gemengde bittergarnituur met
mosterdmayonaise & chilisaus 12 st.		

Filet de canard met
een venkel-sinaasappel salade

9.75

Portie nootjes & olijven V			

6.50

Vegetarische bittergarnituur met
kruidenmayonaise 10 st. V 		

Kabeljauw lauwwarm geserveerd met
mierikswortel, kerriemayonaise
& baby spinazie		
		

8.00

8.75

Hüttenkäse met avocado, komkommer
& een appel-dille spread V			7.75
Surf & Turf met gemarineerde
garnalen & ossenhaas			

8.75

Pain du Pays (landbrood)
Tonijnsalade met pickles

		

9.25

Carpaccio met truffelmayonaise
& ingelegde paddenstoelen			

9.75

Geitenkaas met honing & noten V		

8.75

Ossenworst met pickles
& mosterdmayonaise				9.75
Humus met geroosterde paprika & feta V

8.75

Gerookte zalm met een
spread van avocado & komkommer		

9.25

Club Sandwich (met friet)

‘St. Tropez’ met bacon, kaas, kip, ei,
tomaat, komkommer & mosterdmayonaise 12.85
‘St. Maxime’ met brie, paddenstoelen,
komkommer & truffelmayonaise V		

Tosti’s

12.85

(bruin/wit)

Naar keuze:
Ham & kaas					4.75
Kaas, kip, tomaat & pesto 			
6.25
Brie, walnoten & honing V			6.25

Yoghurt Bowl
Granola, noten & divers fruit			

4.75

Nacho’s met
kaas, tomatensalsa, bosui & chilisaus V

6.50

Nacho’s “Superieur” met
home made pulled chicken, kaas, guacamole,
tomatensalsa, bosui & crème fraîche
9.75

Plateau Formidable

Ruim assortiment warme
& koude bites

!

la
Oh la

14.95

Plateau Brigitte Bardot

met polaire brood, olijven, humus, salade,
feta, yoghurtdip & groente stengels V

12.85

Flammkuchen (dun pizzabrood)
Naar keuze:
Spek, ui & crème fraîche			
Geitenkaas, rode biet & crème fraîche V
Home made pulled chicken & bbq-saus

7.20
7.20
7.20

Broodplank
breekbrood, kruidensaus & gezouten boter V 6.75

La Vie en Rose...
V = Vegetarisch

Gerechten op de linker pagina zijn dagelijks tot
17.00 uur te bestellen.

Plates (geserveerd met salade & friet)

Carpaccio met
truffelmayonaise, parmezaan
& ingelegde paddenstoelen			

10.25

Groente Tajine met
kikkererwten, zomerse groenten
& specerijen V			 		15.95
- met toevoeging van gamba’s of kip		
+3.50

9.75

Vispotje met diverse vissoorten
in Bouillabaisse 				

19.95

Saté van kippendij met
nasi, atjar, satésaus & kroepoek		

16.95

Diamanthaas met salsa verde

19.95

Lamsspies met
komijn, koriander & yoghurt dip		

19.95

9.95

Quiche met
geitenkaas, groene asperges, bosui
& een appel-noten salade V		

9.75

Vitello Tonato van
gebrade kalfslende & verse tonijn,
kappertjes & tonijnmayonaise		

10.25

Sides extra bij te bestellen, keuze uit:
zoete aardappelfriet, sushirijst,
salade of friet met mayonaise

+3.00

Desserts

Sushi
Sushi Explosie
sushi rijst, wakame, radijs, avocado, mango
edamame, komkommer & sriracha mayonaise
met keuze uit zalm, tonijn of pittige kip		
15.95

Taart van witte chocola & amandel met
roodfruit					

7.50

Meloensalade gemarineerd in wijn met
munt & yoghurt ijs				

7.50

Sushi Crispy Chicken
mango, komkommer & sriracha mayonaise 12.95

Citroen cheesecake in een glas met
citroen ijs
				7.50

Sushi & Sashimi
zalm, tonijn, gamba’s, wasabi & gember

14.95

Brownie met
karamel, vanille ijs & slagroom		

7.50

12.95

Dame Blanche met
vanille- , stracciatella ijs & slagroom		

7.50

Sushi Dragon Roll
met gefrituurde garnaal & avocado		

Salades
Geitenkaas met
appel, honing & noten V			13.95
Surf & Turf met
diamanthaas, gamba’s, taugé & oestersaus 14.95
Caesar met
kip, ansjovis, ei & avocado spread		

12.95

Heeft u een allergie? Vertel het ons, dan houden wij
hier rekening mee.
Onze keuken is tot 22.00 uur geopend.

Kaasplank met
een selectie van Hollandse & Franse kazen 9.50

Premier Étage

Oui oui! Bij ons kun je de trap op!
Ken je ons alleen beneden, dan ken je ons
boven nog niet! De Premier Étage is een
charmante aanvulling op onze begane grond.
De Étage kan ook gedeeltelijk of in zijn
geheel worden gereserveerd.
Benieuwd? Mail naar info@st-tropez.nl

