Voorgerechten
Brood met smeersels

3.95

Tomatensoep

4.50

Heerlijke starter om te delen!
Geserveerd met brood en kruidenboter

Soep van de week

4.50

Carpaccio

8.95

Carpaccio Royal

11.95

Geserveerd met brood en kruidenboter
Rundercarpaccio parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise

Rundercarpaccio,parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise en gebakken gamba’s

In panko gebakken gamba’s

8.95

Garnalen cocktail

10.95

Caesar salade met gegrilde kip

7.75

Bourgondische toast

6.75

Krokante gamba’s met een chilimayonaise en gemengde salade
Hollandse garnalen op een bedje van sla met cocktailsaus
Malse kipfilet met parmezaanse kaas, croutons,
kaaskletskoppen, ei, salade en Caesar dressing
Toast met gebakken spek, champignon en ui

BEEF
Tournedos

21.75

Biefstuk Black Angus

18.75

Entrecote

17.75
Keuze uit:
Peper-, champignon- of stroganoffsaus of rode wijn truffeljus

!TIP VAN DE CHEF!
Gegrilde tournedos met licht gefrituurde uienringen een rode wijn truffeljus en
warme groente
22.75

Burgers

!TIP! Salade Burger

12.95

Woetzburger

12.95

(10)

12.95

(10)

Nachoburger

12.95

(10)

Truffelburger

12.95

(10)

Bacon brie burger

12.95

(10)

Fishburger

12.95

(10)

12.95

(10)

(10)

Alle burgers kunnen geserveerd worden op een salade (zonder broodje)
100% gegrild rundvlees met bacon, uien, augurk, tomaat
en huisgemaakte sausjes

Woetz cheeseburger
100% gegrild rundvlees met kaas, bacon, uien, augurk,
tomaat en huisgemaakte sausjes
100% gegrild rundvlees met tortilla chips, kaas, jalapeño pepers,
uien, chilisaus en crème fraîche
100% gegrild rundvlees met gebakken champignons, spek, uien
parmezaanse kaas en truffelmayonaise
100% gegrild rundvlees met brie, bacon, uien, augurk,
tomaat en huisgemaakte sausjes
Krokante kabeljauwfilet met tomaat, augurk een remoulade sausje

Groenteburger

Rijk gevulde groenteburger met tomaat, augurk en huisgemaakte sausjes

& More
Varkenshaas
Met warme groente en champignon-peper- of stroganoffsaus

Gemarineerde spare-ribs

15.75
16.25

Geserveerd met salade en saus naar keuze

Schnitzel

13.75

Met warme groente en champignon-peper- of stroganoffsaus

Boerenschnitzel

15.25

Kipsaté

13.75

Met gebakken champignon, uien, paprika en spek
met champignonsaus apart

(10)

(10)

(10)

Met atjar, salade, kroepoek, gefrituurde uien en milde pindasaus

Zalm in een krokant jasje

16.25

Met warme groente en een hollandaise saus

Elke donderdag Tientjesdag
Alle gerechten met (10) voor maar 10 euro!

Maaltijdsalades
Carpaccio

13.95

Rundercarpaccio geserveerd met truffelmayonaise, balsamico,
pijnboompitten, parmezaanse kaas en gemengde salade

!TIP! Carpaccio royal

16.95

Rundercarpaccio, gebakken gamba’s met truffelmayonaise, balsamico,
pijnboompitten, parmezaanse kaas en gemengde salade

Vis
Gerookte zalm , gamba’s, rode ui,zongedroogde tomaat,
huisgemaakte mosterd dille dressing en gemengde salade

Biefstukpuntjes

Mals gebakken biefpuntjes afgeblust met ketjap,
gebakken groente en gemengde salade

Warme kip

Gemarineerde mals gebakken kippendijen met warme groente en
gemengde salade

Geitenkaas

Lauw warme geitenkaas met honing op krentenbrood met spekjes, walnoot
en gemengde salade

16.95
16.95
12.95
13.95

Nagerechten
Bastogne parfait

6.25

Trio van chocolade

6.25

Parfait van bastogne koeken, bol ambachtelijk ijs,
karamelsaus en slagroom

Chocolademousse, witte chocolade-ijs, brownie en slagroom

Chocolademousse met slagroom

3.75

Koffie/thee compleet (cappuccino of verse muntthee + 0,50)

5.75

Gewoon, omdat het lekker is!

Koffie of thee met een bolletje ijs, karamelsaus, slagroom
en chocolade truffels

Woetz sundae

3.75

Softijs met aardbeien- karamel- of chocoladesaus, nootjes en slagroom
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