VAN HARTE WELKOM BIJ STEAKS & MORE
Bij Steaks & More doen wij ons uiterste best om u een smakelijke en gezellige avond te
bezorgen. De koks werken alleen met het beste en mooiste rundvlees. U bepaalt zelf hoe groot
uw steak mag zijn, 200 gram voor de kleine eter tot wel 400 gram voor de echte liefhebbers.
Bij Steaks and More hebben we natuurlijk niet alleen rundvlees. We hebben ook een ruime
keuze aan hamburgers, vegetarische opties, visgerechten en andere vleesgerechten. Een
echte aanrader zijn onze super malse spareribs.
Steaks and More is een succesverhaal. Onze menukaart is seizoensgebonden en de
gerechten op de kaart wisselen dan ook regelmatig.
Tot slot;heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën, wij hebben een allergenen kaart in huis!
Vegetarische gerechten zijn gemerkt met dit sjabloon
. Staat er een grijs sjabloon dan
kunt u dit gerecht vegetarisch bestellen zonder bepaalde ingrediënten.

Steaks & More Venray
Henseniusplein 14
5801 BB Venray
0478-562681
info@steaks.nl
www.steaks.nl
www.facebook.com/steaksandmorevenray

WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino

€ 2.30
€ 2.30
€ 3.20
€ 2.40

Latte macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocomel
Koffie chocolate

€ 2.60
€ 2.50
€ 2.60
€ 2.70
espresso | warme chocomel |
slagroom | chocola siroop

Slagroom
Siropen

€ 0.50
€ 0.50

karamel | hazelnoot
vanille | chocola

Verse munt thee

€ 2.50

Met honing + € 0.50

Thee

€ 2.30
op tafel vindt u onze theekaart

SPECIAL COFFEE | € 5.80
Italian coffee
Spanish coffee
French coffee
Irish coffee

Disaronno
Likeur 43
Grand marnier
Jameson

FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola zero

€ 2.30
€ 2.30

Fanta Orange
7-UP

€ 2.30
€ 2.30

Royal club cassis
Royal club tonic
Royal club bitterlemon
Royal club ginger ale
Rivella

€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30

Lipton ice tea
Lipton green tea

€ 2.50
€ 2.50

Verse jus d’orange
Royal club jus d’orange
Royal club appelsap

€ 5.00
€ 2.30
€ 2.30

Chocomel
Fristi
Volle melk

€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30

Sourcy framboos
Sourcy blauw | rood

€ 2.30
0.20 L | € 2.30
0.75 L | € 4.75

BIEREN

WIJNEN & PSV

BIEREN VAN HET VAT
VELTINS
VELTINS GREVENSTEINER
VEDETT WHITE
LA CHOUFFE

0.2 L
0.3 L
0.4 L

€ 2.30
€ 3.40
€ 4.60
€ 3.60
€ 3.60
€ 4.00

BIEREN OP FLES
LA TRAPPE tripel
LA TRAPPE blond
LA TRAPPE dubbel
LA TRAPPE isod’or
LA TRAPPE quadruppel
LA TRAPPE bock

€ 4.30
€ 4.30
€ 4.30
€ 4.40
€ 4.50
€ 4.30

TEXELS noorderwiend
TEXELS skuumkoppe
TEXELS vuurbaak

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

LA CHOUFFE soleil
WEIHENSTEPHANER hefe weizen

€ 4.50
€ 5.50

VELTINS V+ CURUBA
VELTINS RADLER
VELTINS RADLER 0.0 %
VELTINS ALCOHOLVRIJ 0.0 %

€ 3.50
€ 2.60
€ 2.40
€ 2.40

LIEFMANS FRUITESSE
LINDEMANS KRIEK

€ 3.50
€ 3.70

WITTE WIJNEN
Grizzly Bear Chardonnay
Mestizo Sauvignon Blanc
Klostergold, zoet
Lugana Bianco Cento Filari
Petit Chablis
RODE WIJNEN
Mestizo Merlot
Ferrandiere Malbec
El Meson Rioja Reserve
19 Crimes
ROSÉ WIJNEN
Grizzly Bear Rosé
La Forge Rosé

Californië

€ 3.30

Chili

€ 3.30

Duitsland

€ 3.30

Italië

€ 23.95

Frankrijk

€ 27.95

Chili

€ 3.30

Frankrijk

€ 3.30

Spanje

€ 24.95

Australië

€ 22.95

Californië

€ 3.30

Frankrijk

€ 22.95

Al onze huiswijnen zijn ook per fles te bestellen
€ 16.50
PORT
€ 3.50
Rode port
€ 3.50
Witte port
SHERRY
Sherry dry
Sherry medium

€ 3.50

VERMOUTH
Martini Blanco
Martini Rosso

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.50

SOEPEN
TOMATENSOEP
|
€ 5.25
PAPRIKASOEP
| SPEKJES
€ 5.75
MOSTERD-PREISOEP | PREI RINGEN € 5.75
Bij onze soepen serveren wij
brood met kruidenboter.

COMBO SOEPJE | € 3.00
combineer een klein soepje met een lunch
gerecht naar keuze.

WRAPS
Wrap kip | € 8.00
krokante kip | guacamole | sla |
rode ui | paprika | S&M saus | salade

Wrap gehakt | € 8.25
pikant gehakt | paprika | ui |
courgette | cheddar | salade

Wrap falafel | € 8.25
falafel | komkommer | tomaat |
tzatziki | rodekool salade | salade

1. CLASSIC

€ 5.25

HAM | KAAS | KETCHUP

2. PIKANT

€ 5.50

GEHAKT | KAAS | CHILISAUS

3. VEGA

€ 5.50

BRIE | WALNOOT | HONING
Onze tosti’s bestaan uit 3 lagen en
worden geserveerd met een salade.

SALADES
BIEF SALADE
ossenhaaspuntjes | rode ui |
champignon | cashewnoten | teriyaki
VIS SALADE
scampi’s | gerookte vissoorten |
rode ui | dille saus
KLEIN € 11.00 | GROOT € 14.00
Bij al onze salades serveren wij brood met
kruidenboter. Onze salades zijn voorzien van
komkommer, tomaat en paprika.

LUNCH | 11:00

BROODJES
U heeft de keuze uit wit of bruin desembrood

AND MORE

Broodje pikante kip | € 8.75
kipfilet | champignons | paprika | rode ui |
courgette | pikante woksaus | rucola

Broodje brie | € 8.00
brie | walnoot | honing | rucola

KROKETTEN | €7.25
twee kwekkeboom kroketten | mosterd
salade | desembrood wit/bruin of friet

12 UURTJE | € 10.95

Broodje gezond | € 8.00
ham | kaas | ei | tomaat |
komkommer | sla | cocktailsaus

klein soepje naar keuze | kwekkeboom kroket
1 spiegel ei ham-kaas | wit of bruin brood

Broodje carpaccio| € 8.95
runderlende | truffel saus | nootjes
Parmezaanse kaas | rode ui | rucola

FLAMMKUCHEN ITALIANO| € 8.95
crème fraîche | kaas | salami | rode ui

EI GERECHTEN
Uitsmijter | € 7.25
3 spiegel eieren | ham | kaas | spek

Omelet Toscane | € 7.75

FLAMMKUCHEN HAWAII| € 8.95
crème fraîche| kaas | ham | ananas
FLAMMKUCHEN is een gerecht uit de Duits-Franse
grensstreek Elzas. Wij omschrijven ze als een dunnekrokante bodem waar verschillende toppings op
geserveerd worden met als basis crème fraiche.

ham | tomaat | prei | champignons
Onze ei gerechten worden geserveerd op
desembrood wit of bruin en met een salade.

LUNCH | 11:00

BURGERS

WARME GERECHTEN

Onze 100% rundvlees burgers van 200 gram,
worden geserveerd op een brioche broodje.
VEGETARISCH?
Vervang de runderburger voor een
vegetarische burger.

STEAKS AND MORE

€ 9.50

sla | tomaat | cheddar |
bacon | ui | S&M saus

AMERICAN BURGER

SCHNITZEL
250 gram gepaneerde varkensschnitzel
saus naar keuze
€ 10.50

€ 9.75

sla | tomaat | ui | augurk |
bacon | cheddar | BBQ saus

TARTUFFO BURGER

KIPSATÉ
gemarineerde kippendij | atjar | kroepoek
|gebakken uitjes | satésaus | salade
2 spiezen € 10.50 | 3 spiezen € 13.50

€ 9.95

SPARERIBS
1 hele rib | zoet, pikant, honing of jack BBQ
cocktail-, chili- of knoflooksaus
€ 10.95

rucola | tomaat | ui |
Parmezaanse kaas | truffel saus

FLAMING BURGER

€ 9.95

rucola | tomaat | rode ui |
cheddar | jalapeño | spicy salsa

CLASSIC BURGER

EXTRA’S
SAUZEN
peper
kruidenboter

champignon
hollandaise

rode wijn
BBQ

FRIET
€ 2.30

SALADE
€ 2.30

WOK
GROENTEN
€ 2.60

€ 9.50

sla | tomaat | rode ui | bacon
cheddar | ketchup | mosterd
HET IS MOGELIJK OM FRIET MET MAYO BIJ UW
BURGER TE BESTELLEN!

Liever een ander gerecht van de diner kaart?
Vraag of het mogelijk is!

LUNCH | 11:00

LUNCH

DINER

TOT

VANAF

16.30 UUR 17.00 UUR

VOORGERECHTEN
RUNDER CARPACCIO
Parmezaanse kaas | nootjes |
truffel saus | rucola

SOEPEN

€ 10.95
TOMATENSOEP
desembrood | kruidenboter
€ 5.25

KNOFLOOK SCAMPI’S
€ 10.95
gepelde reuzen garnalen | knoflook |
prei | desembrood | knoflooksaus

Lekker voor u zelf of om te delen..
BBQ NACHO’S
€ 8.50
paprika | rode ui | tomaat | gehakt
 KAAS| cheddar | jonge kaas
 SAUS| spicy salsa | chilisaus | guacamole
DIP-IT
€ 9.95
uienringen | ½ sparerib | cocktailsaus
gepaneerde scampi’s | knoflooksaus

PAPRIKASOEP
spekjes | desembrood | kruidenboter
€ 5.75
MOSTERD-PREISOEP
prei ringen | desembrood | kruidenboter
€ 5.75

KINDER SOEPJE
voor de kleine eters een klein soepje naar keuze

STEAKS FRIED CHICKEN
krokante kip kluifjes op Steaks and More wijze
6 stuk
8 stuk
10 stuk
€ 8.25
€ 9.95
€ 11.50

DINER | 17:00

€ 3.00

BROOD
SALADES
BIEF SALADE
ossenhaaspuntjes | rode ui |
champignon | cashewnoten | teriyaki

VIS SALADE
scampi’s | gerookte vissoorten |
rode ui | dille saus

KLEIN

€ 3.95

4 SNEDEN DESEMBROOD
KRUIDENBOTER | KNOFLOOK AIOLI

MIDDEL

€ 5.25

6 SNEDEN DESEMBROOD
KRUIDENBOTER | KNOFLOOK AIOLI
CHIMI CHURRI

GROOT
8 SNEDEN DESEMBROOD
KRUIDENBOTER | KNOFLOOK AIOLI
CHIMI CHURRI

KLEIN € 11.00 | GROOT € 14.00
Bij al onze salades serveren wij brood met
kruidenboter. Onze salades zijn voorzien van
komkommer, tomaat en paprika.

DINER | 17:00

€ 6.25

Aandacht voor ons vlees
Bij Steaks and More besteden wij natuurlijk veel aandacht aan ons vlees. Alleen met de
beste kwaliteit nemen onze koks genoegen. Het vlees dat wij gebruiken is van de familie
Geerets, zij runnen al ruim 20 jaar een vleesveebedrijf in Castenray, genaamd STROJ.
Hun runderen, de Belgische - Wit Blauwe en de Blonde d’Aquitaine koeien en stieren zijn
ronduit indrukwekkend te noemen. Dit komt mede door hun volume, ronde vormen en
sierlijke lijnen. Het vlees is mals dankzij de fijne musculaire structuur en een laag
vetpercentage. Bij Steaks and More serveren wij het vlees van de Belgische - Wit Blauwe.
Stroj is het Castenrayse dialect voor stro, een belangrijk onderdeel op hun bedrijf. De
runderen liggen niet alleen elke dag in vers stroj, maar ook het eten van Stroj is bevorderlijk
voor de herkauwbaarheid en heeft een positieve werking op de doorbloeding van het vlees.
De runderen krijgen uitsluitend natuurlijke voeding aangevuld met vitaminen en mineralen.
Dit zorgt ervoor dat onze tournedos van zulke top kwaliteit zijn

1. RIB EYE
TOMAHAWK

2. ENTRECÔTE

3. TOURNEDOS

TOMAHAWK STEAK | € 48.50
800 gram tomahawk steak voor 2 personen of durft u het alleen aan?
BBQ flavoured popcorn | gepofte baby mais | groene asperges

1
2
3
4

WELKE STEAK WILT U ?
RIB EYE
| Sappig en mals vlees, doorregen met vet
ENTRECÔTE | Vlees gesneden uit het tussenribstuk met een vetrand aan de zijkant
TOURNEDOS| Het meest malse stuk vlees! Fijne structuur en vrijwel geen bindweefsel
HOEVEEL GRAM ?
200 GRAM | voor de kleine eter
300 GRAM | voor de waaghals
400 GRAM | voor de echte grote liefhebber
DE GARING VAN HET VLEES
RARE
MEDIUM
WELL DONE
SAUZEN
pepersaus
rode wijnsaus
chimi churri

| champignonsaus
| BBQ saus
|

| hollandaisesaus
| kruidenboter
| knoflooksaus

RIB EYE

ENTRECÔTE

TOURNEDOS

200 gr € 20.00
300 gr € 24.00
400 gr € 28.00

200 gr € 21.00
300 gr € 25.00
400 gr € 29.00

200 gr € 28.00
300 gr € 33.75
400 gr € 39.50

AANDACHT VOOR ONS VLEES
Niet alleen de tournedos, entrecôte en rib eye zijn van zeer goede kwaliteit,
maar ook het vlees van onze heerlijke 100% rundvlees hamburgers
die ieder maar liefst 200 gram wegen!
Het gehakt dat gebruikt wordt voor de smaakvolle hamburgers is afkomstig van een
rund uit de Ardennen, genaamd Boeuf d’Ennal.
De vrouwelijke runderen leven in de Ardennen, onder ideale omstandigheden.,
gecombineerd met voeding dat enkel bestaat uit vers gras en hooi, zorgt dit ervoor
dat het donkerrode vlees zeer smaakvol en uniek is.
Vanwege de uitstekende kwaliteit van het vlees serveren wij onze burgers graag
medium, mocht u anders wensen dan horen wij dit graag!
Het zijn dus niet zomaar hamburgers die
wij bij Steaks & More maken …

BURGERS
Onze 100% runderburgers van 200 gram worden geserveerd op een brioche broodje met friet,
mayonaise en salade. Onze salades zijn voorzien van paprika, komkommer, tomaat en ei.
VEGETARISCH?
Vervang de runderburger voor een vegetarische burger.

STEAKS AND MORE

AMERICAN BURGER

sla | tomaat |cheddar
bacon | ui | S&M saus

sla | tomaat | augurk | ui |
cheddar | bacon | BBQ saus

€ 14.25

€ 14.25

TARTUFFO BURGER

FLAMING BURGER

rucola | tomaat | ui
Parmezaanse kaas | truffel saus

rucola | tomaat | rode ui |
jalapeños | cheddar | spicy salsa

€ 14.95

€ 14.75

BIG CLASSIC

EXTRA TOPPINGS € 0.75

dubbele runderburger | sla
tomaat | rode ui| bacon
cheddar | ketchup | mosterd

- tomaat
- ui
- rode ui
- cheddar

€ 18.00

- bacon
- augurk
- jalapeños
- Parmezaanse kaas

XXL BURGER
tripple runderburger | sla | tomaat |rode ui | cheddar | bacon | S&M saus

€ 20.50
GAAT U DE UITDAGING AAN?
ALS DE BURGER OP IS DAN VERDIENT U EEN PLEKJE OP ONZE FACEBOOK PAGINA!

DINER | 17:00

SPARERIBS

AND MORE

ENKELE RIB | 1 hele sparerib € 15.50 p.p.
ONBEPERKT | 2 hele spareribs € 22.50 p.p.

ZALM FILET
GROENE ASPERGES | BABY MAIS
HOLLANDAISE SAUS

Deze 2 spareribs op? Dan kunt
u een nieuwe bestellen.

ONZE SPARERIB SMAKEN
ZOET
Een rib met zoete marinade
HONING
Een rib met honing
PIKANT
Een rib met pikante marinade
JACK BBQ
Een stoere rib met Jack Daniels marinade

ONZE SPARERIB DIPSAUZEN
chilisaus | cocktailsaus | knoflooksaus

€ 20.00
KABELJAUW FILET
GROENE ASPERGES | BABY MAIS
HOLLANDAISE SAUS

€ 21.50
SURF and TURF
SCAMPI’S | OSSENHAAS | BABY MAIS
GROENE ASPERGES | SAUS NAAR KEUZE

€ 22.50
SCHNITZEL
250 GRAM GEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL
SAUS NAAR KEUZE

€ 15.50
KIPSATÉ
GEMARINEERDE KIPPENDIJ | ATJAR
KROEPOEK | SATÉ SAUS | GEBAKKEN UITJES

2 SPIEZEN
€ 14.25

DINER | 17:00

3 SPIEZEN
€ 17.25

4 SPIEZEN
€ 20.25

KIDS
PASTA SCAMPI

FRIKANDEL

€ 19.95

gepelde reuze garnalen | paprika | rode ui |
courgette | rucola| pernod roomsaus

PASTA STEAKS AND MORE

frietjes | appelmoes | mayo
€ 5.75

€ 18.95

kipfilet | ossenhaas | paprika | courgette |
champignons | rucola | hollandaise-chilisaus

KROKET
frietjes | appelmoes | mayo
€ 6.25

Onze pasta’s zijn exclusief friet en mayo

KIP VINGERs
frietjes | appelmoes | mayo
€ 6.25

PEPERSAUS
CHAMPIGNONSAUS
HOLLANDAISE SAUS
RODE WIJNSAUS

BBQ SAUS
KRUIDENBOTER
CHIMI CHURRI
KNOFLOOKSAUS

FRIET

SALADE

€ 2.30

€ 2.30

WOK GROENTEN
€ 2.60

SPARERIB
½ sparerib zoet | frietjes
appelmoes | mayo
€ 7.25

PASTA
pasta penne | gehakt | tomatensaus
€ 7.25

DINER | 17:00

DESSERTS
CRÈME BRÛLÉE

HEERLIJK VOOR BIJ UW KOFFIE

rood fruit | witte chocolade mousse |
frambozen siroop | bramen sorbet |
crumble

5 verschillende luxe bonbons

€ 3.50

€ 7.50
APPELTJE ANDERS
BAILEYS AARDBEI CHEESECAKE
huisgemaakte cheesecake | Bastogne |
aardbeien | stracciatella ijs |
mini choco reep | crumble

huisgemaakt appeltaartje | kaneel
karamel | appel compote
vanille ijs | crumble

€ 7.50

€ 8.25

CRAZY NUTS
huisgemaakte hazelnoot parfait | walnoot ijs
hazelnoot crème | slagroom | crumble

€ 7.75

KINDER IJS

€ 3.00

2 bollen vanille ijs | slagroom | crumble

TUTTI FRUTTI
vruchten bavarois | rood fruit lolly
mango-cassis sorbet

€ 7.95

DINER | 17:00

