
DRANKEN
FRISDRANK                                           v.a. 2,50

ACQUA PANNA | SAN PELLEGRINO (25 cl)        2,00

ACQUA PANNA | SAN PELLEGRINO (75 cl)        5,00

BIEREN
KOMPAAN BONDGENOOT                          6,00
fris en vooral fruitig gehopt blond bier

KOMPAAN LEVENSGENIETER                         5,50
zwoele hazy New England IPA

KOMPAAN HANDLANGER                                6,20
smaakvolle Double IPA, volmondig, rond 
en vooral tropisch

KOMPAAN STUNT DOUBLE                            5,25
alcoholarme (0,5%) IPA met aroma’s van 
citrus en rijp geel fruit

KOMPAAN BLOEDBROEDER                           7,50
donker Stout bier waar port aan is toegevoegd

STEAM BLOND BIER                                          5,50
eigen gebrouwen blond bier

BEERBOX                                                    31,50
proeverij van 6 verschillende bieren

MORETTI                                                       3,50

PERONI                                                         3,00

                                                            WIJNEN
THE DEN SAUVIGNON BLANC                         10,00
elegant en fris met aroma’s van groene vijgen, 
mineralen en tropisch fruit

THE DEN ROSÉ                                              10,00
droog en fruitig met florale tonen, 
rood fruit en citrus

THE DEN PINOTAGE                                       10,00
volle smaak met aroma’s van zomerbessen, 
hartige specerijen en een lichte houttoon
 
KLOOVENBURG CHARDONNAY                   12,50
fris met aroma’s van citrus en tropisch fruit

TERRE DI CHIETI (1 liter)                                10,00
sappig, fris en rond, met aroma’s van tropisch fruit

TERRE DI CHIETI ROSÉ (1 liter)                      10,00
heerlijke frisse en fruitige rosé

TERRE DI CHIETI ROOD (1 liter)                   10,00 
soepel, met veel rood fruit en licht kruidig

HAROLDS CHENIN BLANC                                9,00
ongecompliceerd & crispy vol mineraliteit

HAROLDS CABERNET SAUVIGNON               9,00
elegante en sappige wijn met zijdezachte tannines

HAROLDS MEDLEY                                       9,00
heerlijke blend met zachte tannines en complexiteit

Bestel online via 
onze website of app

STARTERS  |  BURGERS  |  KIP VAN ‘T SPIT
WIJN  |  BIER & MORE

www.steamnoordwijk.nl
071 361 21 21

open voor take out & delivery  
wo t/m zo tot 21:00 uur

ACTIE
Elke 10e besteller krijgt 

een gratis fles wijn!



www.solovino.nlwww.solovino.nlwww.steamnoordwijk.nl www.steamnoordwijk.nl

STARTERS
BOERENBROOD                                          5,00
met aioli en kruidenboter 

TOMATENSOEP                                         6,00
romige tomatensoep

CHARCUTERIE 10,50
gedroogde vleeswaren & geroosterd rozemarijnbrood 

CAESAR SALAD                                                   11,50
met Romeinse sla, Parmezaanse kaas, gekookt ei, 
croutons, caesar dressing, ansjovis & kipfilet

CARPACCIO  10,50
dungesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola & truffelmayonaise 

GAMBA’S AL PILL PILL 13,50
gepelde gamba’s met een marinade 
van knoflook, sirachasaus & brood

SIDES
FRIET                                                            5,00
krokante frietjes 

TRUFFELFRIET                                                6,00
truffelfriet met Parmezaanse kaas & truffelmayo
 
BITTERGARNITUUR                                      12,50
een heerlijke bittergarnituur voor bij de borrel   

FAMILIE FRIET                                              20,00
friet voor de hele familie

DESSERT
CHEESECAKE 7,50
huisgemaakte Cheesecake

HOMEMADE TWIX                                              7,00
huisgemaakte Twix

MAINS
KIP VAN ‘T SPIT                                                  17,50
hele kip geserveerd met friet & mayo
kies je marinade: 
mango/gember, pikante Piri Piri of naturel

1/2 KIP VAN ‘T SPIT                                           14,50
halve kip geserveerd met friet & mayo 
kies je marinade: 
mango/gember, pikante Piri Piri of naturel

FINGER RIBS                                                         17,50
Iberico spareribs zonder bot met 
Steam marinade & friet

ZALM                                                              18,50
op cederhout gegaard met antiboise, gegrilde 
groenten & risotto

TRUFFELRISOTTO                                              14,00
met een gepocheerd ei & Hollandaisesaus

CHEESEBURGER                                             15,50
met gekarameliseerde ui, cheddarkaas, gegrild spek, 
Jack-Danielssaus & friet

TRUFFELBURGER                                           16,50
met bospaddestoelen, parmezaanse kaas, 
truffelmayonaise & friet

VEGABURGER                                                      14,50
van de Vegetarische Slager met avocado, 
chili mayo & friet

CLUBSANDWICH KIP                             10,50
met kip, gebakken spek, boerenkaas & gebakken ei

CLUBSANDWICH STEAM                                     12,00
met krokante kipfilet, gebakken spek, boerenkaas, 
tomaat, gebakken ei & honing-mosterdsaus

ACTIE
Elke 10e besteller krijgt 

een gratis fles wijn!

STEAM SHARING BOX
voor 2 personen 

Verrassingsbox met verschillende 
koude en warme voor- en hoofdgerechten

bereidt door de chef

€ 47,50


