
 

Heb je een allergie of dieetwensen? Laat het ons even weten!= vegan

lunch 
& 

diner

gnocchi            14,50 
met knolselderij-truffelsaus, 
paddenstoelen & gerookte amandel, 
geserveerd met kruidensalade
Parmezaan erbij? +1,- 

bietenburger                   15,50
met tzatziki, vegan feta, spinazie,
zoetzure rode ui & gerookte amandel,
geserveerd met friet & salade

VEGAN KAPSALON       14,90 
met vegan shoarma, komkommer,
rode kool, tomaat, rode ui, friet, sla, 
vegan kaas & knoflooksaus,
geserveerd met pittige saus

groene groentecurry      14,90 
met doperwten, groene asperges, 
sugarsnaps & kokosmelk, geserveerd 
met gepofte meiraapjes & rijst

kabeljauwfilet     19,50 
met pastinaakpuree, paddenstoelen,
gekarameliseerde witlof, spekjes
& mosterdsaus

dagschotel                           wisselende prijs

Nacho’s      
keuze uit 3 varianten:

pulled chicken      8,90
met cheddar, bosui & jalapeños, 
geserveerd met zure room & salsa

vega          7,90
met cheddar, bosui, & jalapeños,
geserveerd met zure room & salsa

vegan          7,90
met vegan kaas, bosui & jalapeños,
geserveerd met guacamole & salsa

rundercarpaccio     11,50
met zongedroogde tomaten, Parmezaan,
pistachenootjes, rucola, rode ui, 
balsamicostroop & truffelmayonaise

indiase bloemkoolsoep        6,90
met knolselderij, lente-ui
& geroosterde kikkererwten

dagsoep      wisselende prijs

diner te bestellen tussen 
17.00 en 21.00 uur

Lekker met een 
Grimbergen Dubbel 

van de tap!

voor

leuk om te delen
Of gewoon lekker voor jou alleen!

mandje brood met 2 smeersels    7,50
keuze uit: aioli, baba ganoush ,
tzatziki  & geroosterde parikadip 
Extra smeersel? + 1,-

tomatentartaar           9,50
met vegan feta, olijven, kappertjes,
gerookte amandelen & Griekse kruiden,
geserveerd met toast

flammkuchen        10,50
met brie, geflambeerde peer, 
hazelnoten, & kruidensalade
met spek? +1,-

mexican loaded fries         8,50
met chili van bonen, mais & linzen,
geserveerd met tomatensalsa, lente-ui
& guacamole

Proeverij van gamba’s (6 st.)     11,50
Bereid op een Japanse, Spaanse
& Mexicaanse wijze

salades
geserveerd met brood, liever friet? +1,50 

kalkoensalade               13,90/15,50 
met rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing

seizoenssalade              12,90/14,50 
met witlof, spinazie, boerenkool,
gepofte meiraapjes, sinaasappel, 
gerookte amandel, geroosterde 
kikkererwten & ras el hanout dressing

hoofd
Spareribs      17,90
met friet, rode koolsalade & knoflooksaus

curryworst          13,90   
met brood, zuurkool & gebakken uitjes,
met friet & rode koolsalade

seizoensburger     16,50
100% rundvleesburger met bacon,
cheddar, Parmezaan, tomaat, augurk,
sla, sriracha & truffelmayonaise,
geserveerd met friet & rode koolsalade

kipstoofpotje         16,90
van kippendijen, bereid met Grimbergen
Dubbel, geserveerd met pastinaakpuree
& geroosterde seizoensgroenten 

VOOR DE KIDS 
te bestellen voor kinderen t/m 12 jaar
KLEINE PORTIE SPARERIBS     7,90
met friet, appelmoes & rauwkost

kindermenu      6,50
keuze uit (groente) kroket, 
vissticks of mini frikandellen,
met friet, appelmoes & rauwkost

kinderpannenkoek      5,00  

Dessert
Schrobbelèr brownie      6,50
geserveerd met Schrobbelèrgel, 
vanille-ijs & slagroom (echt Tilburgs!)

stoofperen strudel        6,50 
geserveerd met een gel van stoofpeer,
kaneelroom & bloedsinaasappelijs

schwarzwalder tiramisu     7,50
met kersen bereid in Kriek Boon,
mascarpone, cacao & lange vingers

Kaasplank      14,50
met 3 kazen van Kaaszaak

sorbet         6,50
met bloedsinaasappelijs, frambozenijs
& seizoensfruit

Kinderijsje         4,50

Kaffee & Kuchen     
Vraag naar ons heerlijke gebak! Koffie, 
cappuccino, espresso, latte macchiato 
of thee naar keuze erbij? +2,00



Heb je een allergie of dieetwensen? Laat het ons even weten!

club sandwich vlees     11,50
met pulled chicken, bacon, gekookt ei,
mais, tomaat, roomkaas & sla

club sandwich vis        12,50
met makreelsalade, gerookte zalm,
roomkaas, gekookt ei, komkommer, 
rode ui & sla

rundercarpaccio      12,00 
met zongedroogde tomaten, Parmezaan,
pistachenootjes, rucola, rode ui, 
balsamicostroop & truffelmayonaise

knolselderij-truffelcrème        9,50 
met gebakken paddenstoelen 
& hazelnoten

Glutenvrij brood? +1,-

broodjes Tosti’s
kaas        5,00

ham & kaas       5,50
 

steck        6,50
met zuurkool, spek, kaas 
& honing-mosterdsaus

bbq chicken       7,50
met pulled chicken, bbq-saus, 
mais, cheddar & rode ui

baba Ganoush        6,50
met aubergine, zoetzure groenten,
gerookte amandel & een sausje van
geroosterde paprika & vegan feta

Soep & tosti       10,50
kleine kop soep & tosti naar keuze

salades
geserveerd met brood
liever friet? +1,50

kalkoensalade            13,90/15,50 met 
rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing

seizoenssalade           12,90/14,50 
met witlof, spinazie, boerenkool,
gepofte meiraapjes, sinaasappel, 
gerookte amandel, geroosterde 
kikkererwten & ras el hanout dressing

eigerechten
uitsmijter kaas     7,90 

uitsmijter ham & kaas     8,90 
 

uitsmijter spek & tomaat    8,90 

winteromelet         11,50
met boerenkool, spek, kaas, 
rode ui & paddenstoelen

lunch te bestellen tussen 
11.00 en 16.00 uur

Wij hebben regelmatig
 een lunchspecial!
Kijk op de borden, 

of laat je informeren door
het personeel.

ZuiderZwam kweekt 
oesterzwammen op koffiedik 

in en uit Tilburg.
Zo dragen zij bij aan een 

samenleving waar grondstoffen 
maximaal worden benut & voedsel 

lokaal wordt geproduceerd. 
Dat vindt Steck leuk!

kleine trek
kinderboterhammen     3,50
met zoet beleg

kinderpannenkoek     5,00
met poedersuiker & stroop

worstenbroodje     3,00 

soepen
indiase bloemkoolsoep      6,90
met knolselderij, lente-ui
& geroosterde kikkererwten

dagsoep     wisselende prijs

seizoensburger     16,50
100% rundvleesburger met bacon,
cheddar, Parmezaan, tomaat, augurk,
sla, rode ui, sriracha & truffelmayonaise,
geserveerd met friet & rode koolsalade

bietenburger                   15,50
met tzatziki, vegan feta, spinazie, 
zoetzure rode ui & gerookte amandel, 
geserveerd met friet & salade

chili sin carne wrap        9,50
met bonen, mais, linzen & tomatensalsa, 
geserveerd met guacamole & salade

flammkuchen       10,50
met brie, geflambeerde peer, 
hazelnoten & kruidensalade
met spek? +1,-

rundvleeskroketten        9,50 
Bourgondische rundvleeskroketten
met brood, mosterd & salade

oesterzwamkroketten        11,50
van Zuiderzwam, met brood,
mosterd & salade

warme gerechten

gebak
kaffee & kuchen       Een 
heerlijk kopje koffie, cappuccino, 
espresso, latte macchiato, koffie verkeerd,
of thee naar keuze erbij? +2,00 

huisgemaakte appeltaart    4,80

Schrobbelèrbrownie      5,50
geserveerd met Schrobbelèrgel 
& slagroom (echt Tilburgs!)

stoofperen strudel                     5,00 
geserveerd met een gel 
van stoofpeer & kaneelroom 

carrotcake van zoete zaken    5,50

Biertje erbij?
Steck heeft naast de vaste 

bieren (check de drankenkaart)
ook altijd een ruime selectie 

aan wisselbieren.
Laat je informeren door het 
personeel of neem een kijkje 

in de koelkast!

warm
bourgondische bitterballen     9,00
8 stuks

bitterballen      5,50
10 stuks

goulash bitterballen        9,00
8 stuks

vegan bitterballen           9,00
8 stuks 

gemengd bittergarnituur     6,50
12 stuks

Gemengd bittergarnituur   12,00
24 stuks

mini frikandel       5,50
10 stuks

mini loempia’s       5,00
10 stuks

kaassoufflées       7,50
8 stuks 

Nacho’s       
(te bestellen tot 21.00 uur)

pulled chicken         8,90
met cheddar, bosui & jalapeños,
geserveerd met zure room & salsa

vega         7,90
met cheddar, bosui, & jalapeños,
geserveerd met zure room & salsa

vegan         7,90 
met vegan kaas, bosui & jalapeños,
geserveerd met guacamole & salsa

olijven          4,50
        
snackgroenten        5,50
met een dip van geroosterde paprika
& vegan feta

kaasplank      14,50 
met 3 kazen van Kaaszaak

ringworst van le jeune      7,50

combi kaas & worst      11,50

steck borrelplank      22,50
(te bestellen tot 21.00 uur)
een mix van diverse soorten kaas, 
charcuterie, groenten, olijven 
& brood met smeersels

 

koud
hapjes

= vegan


