Welkom! Hier kunt u in alle rust even
heerlijk bijkomen en genieten van de
lekkerste Café macchiato of Grootmoeders appelgebak! Goede service en gastvrijheid zijn ons uitgangspunt. Geniet
van uw koffie, verse munt thee, lunch
of meer bij Societea!

Soepen

Bloemkool-broccoli soep met gerookte zalm.......................... €
Erwtensoep (seizoen) ............................................................ €
Tomatensoep......................................................................... €
Soep van de dag.................................................................... €
Dagelijks vers bereid door onze chef
Stokbrood met sandwich delight of tapanade......................... €

4,95
4,95
4,95
4,75
3,50

Salades

Geserveerd met stokbrood* en sandwich delight of tapanade
Salade pikante kip................................................................. €11,95
Salade met pikante kip, ananas, champignons, paprika en
cashewnoten
Salade van de zee.................................................................. €11,95
Salade met lauwwarme scampi’s, gerookte zalm, dille, uien en
dillesaus
Salade kip met bacon............................................................. €11,95
Salade met gerookte kip, bacon, geraspte kaas en caesar dressing
Salade lauwwarme vis........................................................... €11,95
Salade met pangafilet, mosselen, inktvisringen en witte wijn saus
* Wilt u liever friet i.p.v. stokbrood bij de salade, dan vragen wij € 2,00 extra

Societea Tosti’s

Club Sandwich

Geserveerd met een frisse salade
Classic Club Sandwich............................................................ € 8,95
Met eiersalade, gerookte kip, komkommer, tomaat, krokante bacon
en mosterd-dille dressing
Queens Club Sandwich.......................................................... € 9,95
Met eiersalade, gerookte zalm, komkommer en mosterd-dille dressing

Geserveerd met een frisse salade
Boerentosti............................................................................ € 5,25
Met boerenachterham en kaas
Tosti Hawaii........................................................................... € 5,95
Met roombrie, ham, ananas en honing
Tosti zalm.............................................................................. € 6,95
Met gerookte zalm, sandwich delight, uien en dille
Tosti van het huis................................................................... € 6,95
Met boerenachterham, kaas, gebakken champignons, uien en tomaat

Baquette uit de oven
Geserveerd met een frisse salade

Baquette brie......................................................................... € 8,95
Met brie, bacon, walnoot en honing
Baquette ananas.................................................................... € 6,95
Met boerenachterham, kaas, ananas en honing
Baquette Societea.................................................................. € 8,95
Met bacon, kaas, champignons, uien en paprika

Broodjes

Keuze uit Italiaanse bol, waldkorn of wit broodje.
Geserveerd met een frisse salade
Societea gezond..................................................................... € 6,95
Met boerenachterham, kaas, komkommer, tomaat en een spiegelei of
gekookt ei
Brie....................................................................................... € 7,95
Met brie, lauwwarme bacon, honing en walnoot
Gerookte zalm....................................................................... € 9,95
Met zalm, sandwich delight, mosterd-dille dressing en een omelet
Warme pikante kip................................................................ € 9,95
Met gebakken pikante kipstukjes, ananas, champignons,
paprika en chillimayonaise
Biefreepjes............................................................................ € 9,95
Met gebakken biefreepjes, champignons, uien en paprika
Kip met bacon....................................................................... € 8,95
Met gerookte kip, lauwwarme bacon, tomaat, geraspte kaas en
caesar dressing

Actie van de maand, vraag het ons!

Warme lunch klassiekers

Geserveerd met een frisse salade

Pasteitje kippenragout........................................................... € 9,25
Huisgemaakte kippenragout met champignons en frites
Uitsmijter deluxe 3 eieren..................................................... € 8,95
Rijk belegd met boerenachterham, kaas, bacon, tomaat,
champignons, uien en huzarensalade
Uitsmijter 3 eieren................................................................. € 6,95
Rijk belegd met boerenachterham, kaas en/of bacon en huzarensalade
12-uurtje............................................................................... € 7,95
Kopje soep, rundvleescroquet op een zacht broodje, gebakken ei
met ham/kaas op brood en huzarensalade
Mexicaanse burger................................................................ € 9,95
Een Angus Burger (150 gr.), met sla, uien, ananas, kaas,
mexicaanse saus en frites
Egg burger............................................................................ € 9,95
Een Angus Burger (150 gr.), met sla, bacon, uien, gebakken ei en frites
Kroketten schotel................................................................... € 6,95
2 kroketten geserveerd met salade en frites (of brood)
Frikandellen schotel.............................................................. € 6,95
2 frikandellen geserveerd met salade en frites (of brood)

Hoofdgerechten van het land

Geserveerd met een frisse salade en frites, gebakken aardappelen of
aardappelgratin
Schnitzel (kip)........................................................................ €14,95
In roomboter gebakken met champignonsaus of vers gebakken
champignons
Societea schnitzel (varken)..................................................... €14,95
Met bacon, champignons, uien en kaas
Saté....................................................................................... €14,95
Huisgemarineerde kipsaté aan de spies, geserveerd met
kroepoek en atjar
Mexicaanse kip...................................................................... €13,95
Gekruide kipblokjes met paprika, champignons, ananas en
chillimayonaise
Biefreepjes............................................................................ €13,95
Gebakken biefreepjes met paprika, champignons en uien

Hoofdgerechten uit de zee

Dessert

Dame Blanche....................................................................... €
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe Societea...................................................................... €
Drie bolletjes ijs met slagroom
Coupe Cerise......................................................................... €
Vanilleroomijs met warme kersen en slagroom
Flensje met ijs en slagroom................................................... €
Kinderdroom......................................................................... €

Societea Weert
Nieuwe markt 4
6001 EL Weert
Tel. (0495) 533 211

Openingstijden
Ma*
vanaf 12.00 uur
Di t/m Vr
vanaf 10.00 uur
Za
vanaf 09.30 uur
* Maandag GESLOTEN in januari, februari en maart

5,95
5,95
4,95
3,00

Kids!

Speciaal voor onze jongste gasten tot 12 jaar
Kindersoepje naar keuze........................................................ € 2,50
2 gekleurde pannenkoekjes................................................... € 4,50
Kindermenu.......................................................................... € 5,50
Keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets met frites, sla en appelmoes

Geserveerd met een frisse salade en frites, gebakken aardappelen of
aardappelgratin
Zalm met 2 scampi’s.............................................................. €16,95
Met een heerlijke dille saus
Vispotje in saffraansaus......................................................... €16,95
Met verschillende soorten vis
Vis van de dag....................................................................... €15,95
Laat u verrassen

5,95

Heeft u een allergie?

Vraag onze medewerkers naar de allergenen
informatie van onze gerechten.

Koopzondag
Elke laatste zondag
van de maand geopend
vanaf 12.00 uur

www.societea.nl – www.facebook.com/societea.weert

Gratis WiFi

