
Share your
favorite dishes
at home
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Reis thuis verder met Stan! 
Maak je keuze uit een van de 3 dinerboxen gevuld met 
Stan zijn favoriete gerechten om thuis te delen.
Plaats je bestelling online op www.stan-restaurant.nl 

De take away is elke dag open van 16:00h  
tot 20:00h. 

FOCACCIA 
met muhammara en hummus

AVOCADO FRIES 
met truffelmayonaise (4st)

BUDDHA BOWL 
parelgort, yuzu jalapeño,  

sashimi van watermeloen,  
avocado, oerwortels, radijs,  

waterkers en sojasaus

STICKY CHICKEN 
karaage kip met bosui, chili peper en 

Koreaanse honing-kimchisaus

BEEF TATAKI 
diamanthaas met gemarineerde 

bundelzwam, gember, sesam,  
rode peper en sojasaus

D INER BOX 1  €50 per 2 personen

KNOLSTEAK 
geroosterde knolselderij met muhammara, 

zhug, granaatappel en stro-aardappelen

JAMBALAYA 
kippendij, chorizo, gamba’s, basmatirijst,

cherrytomaten en paprikasalade

ETON MESS 
hibiscus-rozenwater-mascarpone met 

honing, pistache en meringue

LAVA VAN TIRAMISU 
limoncello tiramisu met avocado-jalapeño 
ganache en aardbeien op een zanddeeg

tartelette

plantbased

plantbased

T R I E DT E S T E D L O V E D



FOCACCIA 
met muhammara en hummus

AVOCADO FRIES 
met truffelmayonaise (4st)

BUDDHA BOWL 
parelgort, yuzu jalapeño, sashimi van 

watermeloen, avocado,  
oerwortels, radijs, waterkers en sojasaus

STICKY CHICKEN 
karaage kip met bosui, chili peper en 

Koreaanse honing-kimchisaus

BEEF TATAKI 
diamanthaas met gemarineerde 

bundelzwam, gember, sesam,  
rode peper en sojasaus

DINER BOX 2 €60 per 2 personen

BEEF RENDANG 
stoofschotel van Indonesich rundvlees,

met sajoer boontjes

GYOZA’S 
vegetarische Japanse dumplings met 

Aziatische stroop, bosui, sesam en  
rode peper

BBQ KIP PIRI PIRI SPIES 
kippendij met een frisse, pikante 

mangosalade

ETON MESS 
hibiscus-rozenwater-mascarpone met 

honing, pistache en meringue

CHEESECAKE VAN HET SEIZOEN

plantbased

FOCACCIA 
met muhammara en hummus

AVOCADO FRIES 
met truffelmayonaise (4st)

GEGRILDE AUBERGINE
met harissa, pistache, granaatappelpitten,

zhug en feta-yoghurt

BUDDHA BOWL 
parelgort, yuzu jalapeño, sashimi van 

watermeloen, avocado,  
oerwortels, radijs, waterkers en sojasaus

STICKY CHICKEN 
karaage kip met bosui, chili peper en 

Koreaanse honing-kimchisaus

BEEF TATAKI 
diamanthaas met gemarineerde 

bundelzwam, gember, sesam,  
rode peper en sojasaus

GYOZA’S 
vegetarische Japanse dumplings met 

Aziatische stroop, bosui, sesam en  
rode peper

DINER BOX 3 €75 per 2 personen

BEEF RENDANG 
stoofschotel van Indonesich rundvlees,

met sajoer boontjes

KNOLSTEAK 
geroosterde knolselderij met muhammara, 

zhug, granaatappel en stro-aardappelen

JAMBALAYA 
kippendij, chorizo, gamba’s, basmatirijst,

cherrytomaten en paprikasalade

BBQ KIP PIRI PIRI SPIES 
kippendij met een frisse, pikante 

mangosalade

ETON MESS 
hibiscus-rozenwater-mascarpone met 

honing, pistache en meringue

CHEESECAKE VAN HET SEIZOEN

plantbased

plantbased

plantbased
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