
STAN TABLE

Stan groepenmenu’s

STICKY CHICKEN 
karaage kip met Koreaanse honing-kimchi saus, bosui  

en chili peper 

GYOZA’S  
dumplings gevuld met Chinese kool, champignons en paksoi 

met Aziatische stroop, bosui, sesam en chili peper 

BROOD MET DIPS 
pita en focaccia met aubergine-tomatensalsa, 

muhammara en hummus

THAI CHICKEN
kipsaté, kokos-pindasaus, sesam en Thaise salade  

met currydressing 

KNOLSTEAK  
geroosterde knolselderij met muhammara, zhug,

granaatappelpitten en aardappelstro 

BEEF RENDANG
stoofschotel van Indonesisch rundvlees, met sajoer boontjes 

en zoetzure komkommer

BEEF TATAKI   
diamanthaas, gemarineerde bundelzwam met Stan’s tataki saus

GYOZA’S  
dumplings gevuld met Chinese kool, champignons en paksoi 

met Aziatische stroop, bosui, sesam en chili peper 

PLANTAIN TOSTONES
crispy bakbanaan, pico de gallo, bosui en vegan kaas

BRAAI SPIES  
ossenhaas, Zuid-Afrikaanse droge worst; droëwors,  
Boschendal ui, witte druiven en gerookte dressing 

KÖFTE 
köfte spiesjes, bulgursalade, granaatappelpitten en 

yoghurt-mint dressing

THAI CHICKEN
kipsaté, kokos-pindasaus, sesam en Thaise salade  

met currydressing 

KNOLSTEAK  
geroosterde knolselderij met muhammara, zhug, 

granaatappelpitten en aardappelstro

STAN TABLE ROYAAL STAN TABLE + DESSERT STAN TABLE ROYAAL + DESSERT

plantbased

plantbased

plantbased

BEEF TATAKI   
diamanthaas, gemarineerde bundelzwam met Stan’s tataki saus

GYOZA’S  
dumplings gevuld met Chinese kool, champignons en paksoi  

met Aziatische stroop, bosui, sesam en chili peper 

PLANTAIN TOSTONES
crispy bakbanaan, pico de gallo, bosui en vegan kaas

BRAAI SPIES  
ossenhaas, Zuid-Afrikaanse droge worst; droëwors,  
Boschendal ui, witte druiven en gerookte dressing 

KÖFTE 
köfte spiesjes, bulgursalade, granaatappelpitten, 

yoghurt-mint dressing

KNOLSTEAK  
geroosterde knolselderij met muhammara, zhug, 

granaatappelpitten en aardappelstro 

THAI CHICKEN
kipsaté, kokos-pindasaus, sesam en Thaise salade  

met currydressing

CHOCOLATE FOREST MARTINI
chocoladetaart, bosvruchtensorbet met amaretticrunch  

en espresso martini stroop

ETON MESS  
hibiscus-rozenwater- mascarpone met honing,  

pistache en meringue

PASTEL DE NATA
Portugees roomtaartje met blauwe bessen in een krokant jasje

STICKY CHICKEN 
karaage kip met Koreaanse honing-kimchi saus, bosui  

en chili peper 

GYOZA’S  
dumplings gevuld met Chinese kool, champignons en paksoi  

met Aziatische stroop, bosui, sesam en chili peper 

BROOD MET DIPS 
pita en focaccia met aubergine-tomatensalsa,  

muhammara en hummus

THAI CHICKEN
kipsaté, kokos-pindasaus, sesam en Thaise salade  

met currydressing 

KNOLSTEAK  
geroosterde knolselderij met muhammara, zhug, 

granaatappelpitten en aardappelstro 

BEEF RENDANG
stoofschotel van Indonesisch rundvlees, met sajoer boontjes  

en zoetzure komkommer

CHOCOLATE FOREST MARTINI
chocoladetaart, bosvruchtensorbet met amaretticrunch  

en espresso martini stroop

ETON MESS  
hibiscus-rozenwater- mascarpone met honing,  

pistache en meringue

plantbased

plantbased

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

Met de table menu’s vult Stan de tafel met zijn favoriete 
gerechten. Verschillende plates om samen te delen en zo op 
culinaire ontdekkingsreis te gaan. Enjoy!

Alle menuprijzen zijn per persoon en inclusief frites.

plantbased

plantbased

plantbased

€ 41.75€ 35.75€ 30€ 26

plantbased

plantbased
plantbased

plantbased


