
BAKERY
STAN’S CHOICE 4.5
maak een keuze uit de lekkernijen van STAN’s bakery

Your own chocolate-sausage 5
½ chocoladeworst in 2 smaken, snijd ‘m op je eigen plank en geniet!

Chocolate-sausage cranberry | pure chocolade

Chocolate-salami vijgen | noten

Bestel wat je wilt. Wanneer je wilt.

SPECIALS
Sandwich steak 12.5 
skirt steak | getoaste brioche | parmezaansnippers 

Brioche egg benedict (vegetarisch) 11.5 
ei | ‘JOSPER grilled veggies’ | Hollandaisesaus
Liever spek in plaats van groenten? Dat kan!
Ricotta pancakes (vegetarisch) 7 
ricotta | banaan | poedersuiker | maple syrup 

Breakfast bowl (vegetarisch) 8 
schepyoghurt | granola | blauwe bessen | banaan | kokos | chiazaad

Pita vegan shawarma (vegan) 9.5
pulled oats | little gem | knoflooksaus | rode uiensaus

Loaded fries 8.5 
verse frites | rendang | atjar | sambal-kokos mayonaise

Boerenomelet (ook vegetarisch) 9
bacon | ‘JOSPER grilled veggies’

SOUP
Ramen noodle bowl (vegetarisch) 10.5 
dashibouillon | paksoi | taugé | shiitake | ramen noodles | ei 
kies uit mild en spicy en één van onderstaande toppings:
gyoza (vegetarisch) | gamba’s | diamanthaas

CROQUES
Gegratineerde dikke boterhammen

Croque Madame ham | kaas | spiegelei 7.8 

Croque Monsieur ham | kaas | tomatensalsa 7.2

Pretzel (vegetarisch) cajun boter | hummus | chimichurri 6 

STARTERS
Flat iron steak chimichurri 12.5
Josper roasted | chimichurri salsa

Zalm wasabi 10.5 
zalm | ricotta | wasabi | mizuna

Crispy chicken 9.8 
wakadori | sesamzaad | little gem | kyotosaus

Tostada tuna 11.5
tonijn | blauwe maistortilla | mango | avocado | gerookte-pepermayonaise

Fresh spring rolls (vegan) 8.5
bosui | paksoi | paprika | koriander | munt | rode peper | soja-gemberdip

SALADS
STAN’s salad bowl (vegan) 16 
tabouleh | spinazie | paprika | pulled oats | groene-tahinidressing 

Poké bowl (vegan) 13
sushi rijst | edamame | paksoi | radijs | avocado | rode kool | sojasaus
zalm +2.5 | tonijn +3 | crispy chicken +3

STAN&SHARE vanaf 2 personen
STAN travels around the world. 

American plate 13.5 p.p. 
ribs | roasted chicken wings | flat iron chimichurri | tostada tuna 

Asian plate 12.5 p.p. 
wonton duck nachos | crispy chicken | spring rolls | zalm wasabi

Middle Eastern plate (vegetarisch) 10.5 p.p. 
pita met dips | small salad bowl | flatbread pulled oats | 
jalfrezi sweet potato chickpea curry

STAN&JOSPER 
De manier van bereiden voor robuuste gerechten met 
kracht. De houtskool in de afgesloten JOSPER oven wordt 
intens heet (>400 °C) waardoor er een heerlijke ‘smokey 
taste’ ontstaat.

Al onze steaks worden geserveerd met Josper roasted veggies of salade | 
verse frites en keuze uit: NYC steak saus | chimichurri | beurre noisette 

Ierse rib-eye 300 gram 29.5
Aberdeen steak met een diepe, authentieke smaak dankzij het
grazen in het Ierse heuvellandschap.

Skirt steak 220 gram 22.5
Veel beweging van de koe zorgt voor een stevige en
karakteristieke smaak van deze bijzondere steak.

Denver steak 180 gram 19.8
Een korte en hete bereiding maakt van deze steak een
stoer stuk vlees.

100% CO2-neutraal papier. Voor deze menukaart zijn geen bomen gekapt.

SIDES 4

Verse frites mayonaise

‘JOSPER grilled veggies’
Aardappelsalade groene-tahinidressing

STAN’s salade

STAN&SPECIALS
Vraag naar onze wisselende specialiteiten.

MAINS
Kabeljauwfilet 21.5
mashed potato | Hollandse garnalen | spinazie | beurre blanc

STAN’s burger (ook vegetarisch) 17.7
brioche bol | MRIJ burger | oude kaas | tomatenrelish | spek | 
uienringen in bierbeslag | piccalillymayonaise | verse frites
Upgrade je burger met langzaam gegaarde short rib +2.5
STAN’s saté 18
kippendijen | verse atjar | kroepoek | krokante uitjes | verse frites | 
salade | satésaus

Roasted pork ribs 19.5
gemberbierglazuur | verse frites | salade

Geroosterde halve kip 19 | hele kip 29.5
Beter Leven kip | citroen | peterselie | geklaarde boter | verse frites | salade

Pulled oats flatbread (vegan) 17.5
laffa | spiced pulled oats | aubergine salade | granaatappel | 
zoete aardappel-yoghurt

CHEF’S TABLE
Laat je verrassen door STAN&CHEF in 3 gangen

Heb je een allergie? Meld het ons!
Enkele vegetarische gerechten kunnen ook vegan bereid worden.

SANDWICHES
Keuze uit wit of bruin zuurdesem brood

Zalm 11.5
gemarineerd in bietjes | rettich | radijs | yuzu-jalapeñomayonaise 

Hollandse weiderund croquetten 
mosterd | 1 stuk 5.5 | 2 stuks 9
Échte croquetten naar traditioneel recept van de Haagsche kookschool, 
duurzaam rundvlees in een krokant jasje.

Smashed avocado (vegetarisch) 8.5
paprika | vadouvan | sesam | kruidensla | hummus | gepocheerd ei

Crispy chicken 11.2
wakadori | sesamzaad | little gem | kyotosaus

Little STAN (vegetarisch) 3.5
keuze uit: Nutella | appelstroop | jam



STAN&CO serveert ook smakelijke decafé. Vraag ernaar.

DESSERTS
Kaasplank 11.5 
4 soorten kaas | kletsenbrood | appelstroop

STAN’s snicker 7.5 
chocolade | pinda’s | brickdeeg | karamel

Whiskey ‘on the rocks’ 8
fudge parfait | whiskey siroop | gesuikerde nootjes

STAN’s cotton candy sorbet 8.5
sorbetijs | fruit | sodawater | suikerspin 

Do you like it sweet? selectie zoetigheden 11 p.p. vanaf 2 personen

SPECIAL COFFEES 4.5
Onze koffiebonen zijn afkomstig van UTZ gecertificeerde koffieboeren.

Sticky Coffee
koffie | karamelsiroop | slagroom | karamelblokjes

Crunchy Hazel
koffie | hazelnootsiroop | slagroom | krokante nootjes

Specuccino
koffie | speculaassiroop | slagroom | schuddebuikjes

Chocoloco
koffie | chocoladesiroop | slagroom | chocoladeschaafsel

Mochaccino
warme chocomel | shot espresso | slagroom

Bounty Latte
espresso | warme melk | kokossiroop | slagroom | kokosvlokken

MAAK KENNIS MET ALLE STANS:

AMSTERDAM | ARNHEM | 
DEN HAAG | UTRECHT | ZEIST

STAN-CO.NL


