FISH AND CHIPS
Kibbeling met huisgemaakte friet en kleine salade
Lekkerbek met huisgemaakte friet en kleine salade
Gamba’s pil pil met huisgemaakte friet en kleine salade
Gefrituurde inktvisringen 8 stuks met huisgemaakte friet en sla
Gambaspies 2 spiezen met elk 4 gamba’s, citroen, huisgemaakte friet en sla

MEAT AND CHIPS
€13.95
€14.50
€15.95
€12,95
€14,50

FISH
Roomboter gebakken sliptong 2 stuks met boterjus, salade
en huisgemaakte friet
Tonijnsteak met teriyakisaus
Oven gegaarde zalm met tomatenchutney en groentes

€15,95

Saté Lou kip
met atjar, kroepoek, huisgemaakte friet en kleine salade
Saté Lou varkenshaas met atjar, kroepoek, huisgemaakte friet en

kleine salade
Halve kip
met chipotle, mayonaise, huisgemaakte friet en kleine salade
Varkenshaas met gebakken champignons, uien, huisgemaakte friet
en kleine salade
Spareribs met huisgemaakte friet en kleine salade
Runder Steak (diamanthaas) met huisgemaakte friet en kleine salade
Schnitzel kip
of varken met huisgemaakte friet en kleine salade
Schnitzel LOU kip
of varken met gebakken uien, champignons,
gebakken ei en bacon, geserveerd met huisgemaakte friet en kleine salade

€14,95
€16,95
€14,95
€16,95
€18,95
€19,95
€14,95
€16,95

€24,95
€21,95

POKÉ BOWLS
Tuna Bowl met tonijn, 300 gram sushirijst, wakame, mango,
edamame bonen, komkommer en soyamayonaise
Salmon Bowl met zalm, 300 gram sushirijst, wakame, mango,
edamame bonen, komkommer en soyamayonaise
Beef Bowl met beef rendang, 300 gram sushirijst, snijboontjes,
atjar van rode kool, gebakken uitjes, citroenmayonaise en edamame bonen
Pulled Chicken Bowl
met 300 gram sushirijst, pulled chicken,
gesmolten mozzarella, honing sesamzaadjes, bosui en edamame bonen
Pulled Pork Bowl met 300 gram sushirijst, pulled pork, barbecuesaus, koolsla,
rode ui, peterselie en edamame bonen
Jackfruit Bowl met jackfruit rendang, 300 gram sushirijst, citroenmayonaise,
atjar van rode kool, snijboontjes, gebakken uitjes en edamame bonen

€14,95
€13,95
€11,95

€10,95
€12,95

SUSHI
Sushi Dragon Roll 8 stuks, huisgemaakte sushi met tempura gamba
en japanse sesamsaus met crunchy omhulling
Sushi Uramaki - tonijn/truffel 8 stuks, huisgemaakte sushi met tonijn,
komkommer en truffelmayonaise, omhuld met pittige kruidenmix
Sushi Uramaki - krab/mango/avocado 8 stuks, huisgemaakte sushi
met krabsalade , mango, avocado en een omhulling van masago
Sushi Uramaki - tonijn/avocado 8 stuks, huisgemaakte sushi met tonijn,
avocado en crunchy omhulling
Sushi Uramaki - krabsalade 8 stuks, huisgemaakte sushi met krabsalade en
omhuld met rode viseitjes
Sushi Uramaki - zalm/komkommer 8 stuks , huisgemaakte sushi met zalm,
komkommer en crunchy omhulling
Sushi Maki - zalm/komkommer 8 stuks, huisgemaakte sushi met zalm
en komkommer
Sushi Maki - zalm/krab/avocado 8 stuks , huisgemaakte sushi met zalm,
surimi en avocado
Sashimi - set klein circa 100 gram , malse stukjes rauwe tonijn, zalm en
met een iets wat zoetige sojasaus
Sashimi - set groot circa 300 gram, malse stukjes rauwe tonijn en zalm en
met een iets wat zoetige sojasaus

IJSCOUPES

€10,95

€9,75
€9,75
€9,75

Coupe Noisette combinatie van hazelnoot-, walnoten- en pistache-ijs
met gekarameliseerde walnoten, crunch en slagroom
Coupe Crème Brûlée combinatie van crème brûlée- en aardbeienijs met een
topping van chocolade en slagroom
Coupe Sorbet combinatie van aardbei-, mango- en meloenijs
met een topping van vers fruit en slagroom
Kindercoupe combinatie van Kinder Bueno- en smurfenijs met slagroom,
discodip en een leuke verassing!
Coupe Salty Banana combinatie van salty caramel- en bananenijs met slagroom
en als topping crispy caramel / pearls
Coupe Kokos Mango combinatie van kokos- en mangoijs met slagroom en een
mango topping

€9,75
€9,75
€9,75
€7,50

Halal
Vegetarisch (of vegan)

€7,50
€9,75
€22,95

facebook.com/loustreetfoodbar

Loustreetfood

instagram.com/loustreetfoodbar

wachtwoord: Pasta2017

036 525 3046

Grote Markt 84, Almere

€6,95
€6,95
€6,95
€6,95
€6,95
€6,95

FOOD

BROODJES

Op een krokante bol, zacht broodje of 2
boterhammen met keuze uit wit of bruin.

Jonge belegen 		€4,75
Old Amsterdammer 		
€4,95
Warm vlees
kiprollade 		
€6,95
Gezond 		
€5,95
Pulled pork 		€7,50
Pulled chicken
		 €6,95
Carpaccio met pesto of 		
€7,25
truffelmayonaise
Tonijnsalade		€6,50

Huis gerookte zalm
met honing-mosterdsaus
Tonijn shasimi met sojamayonaise
Garnalen met cocktailsaus
Makreelfilet met peper, tomaat,
komkommer en rode ui
Palingfilet met sla en
mosterdmayonaise

€7,95
€8,95
€7,95
€6,50
€8,95

MEXICAN STREETFOOD

HOTDOGS 			

Quesadilla 2 stuks gevuld met kaas, rode ui en mais. Geserveerd met chili salsa
Quesadilla pulled chicken
2 stuks gevuld met kaas, rode ui, mais en
pulled chicken. Geserveerd met chili salsa
Taco pulled chicken
met ijsbergsla, guacamole en crème fraîche, 2 stuks
Taco pulled pork met ijsbergsla, guacamole en crème fraîche, 2 stuks
Taco’s met spicy gamba’s met ijsbergsla, mais en zwarte bonen, 2 stuks

€7,50
€7,95
€8,95

Met huisgemaakte friet en kleine salade 		

€5.25

€5.95
€6.50

Keuze uit varken, kip

, rund of vegan

New York hotdog met bacon, mosterd, mayonaise en zuurkool
Black Jack hotdog met pulled pork, ijsbergsla, bacon en augurk
Mexican hotdog met ijsbergsla, bonen, guacamole, geraspte kaas,
gebakken uitjes en pepertjes

€6,50
€8,95
€8,95

KROKETTEN
Rundvleeskroketten 2 stuks met franse mosterd en 2 plakken landbrood
€8,95
Groentekroketten 2 stuks van Kwekkeboom met franse mosterd en
€8,95
2 plakken landbrood
Garnalenkroketten 2 stuks van Holtkamp met cocktailsaus en 2 plakken landbrood €9,95

BROODJES EI
Brioche egg met (kippen)ham, kaas, en gebakken ei
Brioche egg LOU ham, kaas, spek, ui, champignon en gebakken ei op
een brioche broodje ( ook vegetarisch te bestellen)
Omelet geserveerd op 2 boterhammen 		
Omelet ham/kaas geserveerd op 2 boterhammen
Uitsmijter 3 eieren, ham/kaas, geserveerd op 2 boterhammen
Uitsmijter LOU 3 eieren, ham/kaas, bacon, gebakken ui en champignons,
geserveerd op 2 boterhammen

€4,75
€6,50
€6,50
€7,25
€7,95
€9,50

SOEP

		

Boeren tomatensoep met room, bosui en broodje
Romige garnalensoep met extra Hollandse garnalen en broodje
Rode uiensoep met kaas en croutons 		

BURGERS
FINGERFOOD
Broodplankje met kruidenboter
€5,95
crème fraîche en tomatensalsa
Ome Cees bitterballen 7 stuks
€5,25
Crunchy chicken chunks
€6,95
250 gram
Portie kibbeling 		€6,50
Portie gefrituurde inktvisringen
€5,50
8 stuks
Mini kaassoufflé 7 stuks
€5,75
Mini frikandel 12 stuks 		
€5,75
Mini loempia 5 stuks 		
€4,95

Nacho’s met gesmolten kaas,
guacamole, crème fraîche en
tomatensalsa (met geruld gehakt
of
pulled chicken +€2,50)
Warm garnituur gemengd 13 stuks
Warm garnituur xxl gemengd
21 stuks
Old amsterdam kaasstegels
5 stuks
Fishfrietjes 12 stuks 		
Gamba’s 14 stuks gefrituurd
Chicken wings
uit eigen oven
8 stuks

€8,25

€11,75
€17,50
€5,75
€5,50
€11,95
€6,95

150 gram Angus vlees of burger
van De Vegetarische Slager

Black Jack Angus burger met ijsbergsla, tomaat, bacon en smokey-barbecuesaus
Mexican Burger Angus burger met ijsbergsla bonen, gebakken uitjes,
pepertjes en American Garlic-sause
Texas Burger Angus burger met pulled pork, ijsbergsla, augurk en
smokey-barbecuesaus
Spicy Burger Angus burger met ijsbergsla, guacamole, pepertjes en
smokey cocktailsaus
Kings and Queens burger Angus burger, ijsbergsla, parmaham, gebakken ei,
truffelmayonaise, Burger Relish Sauce
Griekse Crunchy Chicken burger
kipburger, ijsbergsla, tomaat, cheddarkaas,
augurk en tzatzikisaus
Mexican Crunchy Chicken burger
kipburger, guacomole, mango, chili-salsasaus
Visburger van pollock fillet met huisgemaakte ravigottesaus
Met huisgemaakte friet en kleine salade 		

€8,95
€8,95
€9,95
€9,50
€9,95
€8,95
€9,50
€8,50
€5.25

€6,50
€8,50
€6,95

FRIET STOOF
SALADES

Inclusief krokant gebakken broodje (wit of bruin)

Carpaccio salade met pesto of truffelmayonaise, parmezaanse kaas
en pijnboompitten
Salade huisgerookte zalm met mosterd dille-dressing, kappertjes en rode ui
Salade gebakken geitenkaas met walnoten, balsamico dressing,
gepofte tomaat, honing en bacon ( ook vegetarisch te bestellen)
Tonijnsalade huisgemaakt met rode ui, kappertjes, bieslook en ei

€12.95
€13.95
€13,95
€12,95

Pulled Pork met huisgemaakt, barbecuesaus, koolsla, rode ui en peterselie
Pulled Chicken
met gesmolten mozzarella, honing, sesamzaadjes en bosui
Beef Stoof met rode kool, appeltjes, dragonmayonaise, croutons van
ontbijtkoek en peterselie
Beef Rendang met huisgemaakte pesto-truffelmayonaise
Spicey Beef or Chicken met chipotle mayonaise, pico de gallo,
guacamole, peterselie en tortilla crunch
Mexican Touch met guacamole, crème fraîche, tomatensalsa, rode ui, bosui
Mushroom Miracle met champignonsaus, shiitake, mozzarella en peterselie
Jackfruit Rendang met citroenmayonaise, atjar van rode kool,
snijboontjes en uitjes
Italian Truffel met truffelolie, parmezaanse kaas, truffelmayonaise,
Italiaanse kruiden en peterselie

€8,95
€8,95
€9,95
€9,95
€9,95
€8,95
€8,95
€10,95
€8,95

FRIET EN SAUZEN
Kleine friet		
Middel friet		
Grote friet		
Friet van zoete aardappel

€2,95
€3,75
€4,75
€4,75

Fritessaus		
€0,75
Ravigottesaus		
€0,75
Ketchup 		
€0,75

Curry
Mosterd
Knoflooksaus
Truffelmayonaise
Joppiesaus
Pindasaus
Speciaal
Oorlog

€0,75
€0,75
€0,75
€1,00
€1,00
€1,25
€1,50
€1,50

