Stoofschotels en
éénpansgerechten voor thuis
vanaf 4 personen vanaf €15,00 per gerecht
Grunniger stoof - onze Boeuf
Bourguignon; Gronings weiderund,
gestoofd in onder andere Groninger
mosterd, met Groninger koek en
droge worst

Toscaanse stoofschotel - rundvlees
langzaam gegaard in de oven in
Italiaanse wijn, met onder andere
tomaten, ui, courgette en rozemarijn

Coque au vin - klassieke
stoofschotel van kip in rode wijn
met champignons, ui en verse
kruiden

Lamskashmir - zachte curry met
abrikozen, rozijnen, koriander en
amandelen - meerprijs € 2,50 p.p.

Catalaanse kipstoofschotel - met ui,
kleine tomaatjes, kikkererwten,
paprika en olijfolie

Siciliaanse gehaktballetjes - in saus van
zongedroogde tomaat met
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Groentecurry - met wortel,
bleekselderij, tomaat, ui, okra’s en
knoflook (v)

Rode lamscurry met pappadum meerprijs € 2,50 p.p.

Paddenstoelenfantasie - met bv
oesterzwammen, champignons en
selderij in Marsalaroom (v)

Italiaanse lamsstoofschotel met
courgette, paprika, tomaat, oregano en
peterselie - meerprijs € 2,50 p.p.

Shepherd’s pie – Engelse
ovenschotel van lamsgehakt
afgedekt met aardappelpuree -

Cottage pie - Engelse ovenschotel van
rundergehakt afgedekt met
aardappelpuree

meerprijs € 1,50 p.p.

Wildpeper - de Hollandse
wildstoofschotel met stoofpeertjes
en cranberrycompote (van half
oktober tot half maart) - meerprijs €

Stamppot pastinaak – boerenkool –
zuurkool – rauwe andijvie met spekjes,
zuren en worst

2,50 p.p.

Bij alle gerechten serveren we een salade van het seizoen en kunt u
kiezen uit
✓ Kruidenrijst, witte rijst of citroenrijst
OF
✓ Aardappelgratin, aardappelpuree of stamppotje van het seizoen

NB Allergieën en extra informatie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Er zit een duidelijke opwarminstructie bij
Servies en bestek: € 2,50 per persoon inclusief afwaskosten
Vanaf 10 personen leveren we er een shafing-dish bij
We kunnen de gerechten koud, gevacumeerd of warm leveren –afhankelijk van de hoeveelheid.
Bezorgkosten vanaf € 15,00 – afhankelijk van de afstand

We berekenen € 5,00 per persoon extra voor bv een glutenvrij gerecht of andere
uitzonderingen op de standaard receptuur

Bel voor meer informatie met s’Amuse 050-3129213
Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

