Menukaart
welkom Bij
restaurant en partycentrum witven.
Met trots presenteren wij onze menukaart.
Mocht u advies wensen over onze kaart,
dan zijn wij u graag van dienst.
Kijk ook eens naar ons maandmenu
Hebt u een allergie of vragen over allergenen?
Wij denken graag met u mee.
Lekker eten met
uw familie, vrienden of collega’s?
Hiervoor hebben we verschillende heerlijke
keuzemenu’s samengesteld.
OOk voor de kleintjes hebben we heerlijke
gerechten bedacht en wanneer ze klaar zijn
met eten kunnen ze zich vermaken in onze
speeltuin of op het luchtkussen.

dinsdag t/m zondag geopend voor de lunch
en woensdag t/m vrijdag ook voor uw diner.
Reserveren kan via onze site of
telefonisch op 040 253 2727

Voorgerechten

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en dippings

Soepen								
Krachtige runderbouillon;

met verse kruiden 									€ 4,25

Romige champignonsoep;

met verse tuinkruiden 								€ 4,25

Tomatensoep;

met gerookte zalm en bieslook							€ 4,25
								

Koud			 			

Rundercarpaccio; 								
€ 9,25
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola				
Vitello tonato;									
€ 10,50
Kalfsfricandeau met een heerlijke tonijndressing					
Garnalen cocktail;								
€ 7,25
Cocktail van noorse & hollandse garnalen met een whiskey-cocktailsaus		
Zalmcarpaccio, 									
€ 8,50
met Frisée sla en radijs, rettichwortel, wasabi crème en dille			
Proevrij van voorgerechten; 							
€ 10,50
rundercarpaccio, garnalencocktail & soep v.d. dag				

Kleine salades

Seizoens salade									
€ 8,00
Vraag naar onze seizoensalade 							
Ceasar salade									
€ 7,75
met gebakken kipfilet, een gekookt ei en parmazaanse kaas
		
Keuze salade							
		€ 8,75

Verderop in de kaart vindt u ons keuzeformulier waarmee u uw eigen salade samensteld 		
					

Warm		

Pasteitje kalfsragout							
Chicken wings								

€ 8,50
€ 6,75

Hoofdgerechten
Geserveerd met wedges & een frisse salade

Vlees								

Spies van kippendijen;								
€ 15,00
Varkenshaas; 									
€ 17,25
Biefstuk										
€ 21,50
Peppersteak; 									
€ 24,00
Rib eye; 200gram/300 gram						
€ 23,25 / € 26,50
									
Surf & Turf; 									
€ 25,00
rib eye met een spiesje van gamba’s						
								
Vis 							
Zalmfilet;										
€ 18,75
Spiesje van gamba’s								
€ 16,50
Kabeljauwfilet									
€ 18,75
Bij onze hoofdgerechten heeft u keuze uit de volgende sauzen;
champignon-, peper-, teriyaki-, rode wijn-, Hollandaise-, witte wijn-,
kruidenroom- & satésaus.
							
Maaltijd salades		
Seizoens salade									
€ 13,00
Ceasar salade							
		€ 12,75
Keuze salade							
		€ 13,75
								

Nagerechten
Crème brûlée									
Seizoensfruit met sorbet ijs							
Groene dame									
Citroencrème met sorbetijs 							
Brownie met een bol vanille ijs						
Vanille mouse met licor 43 en kokos ijs					

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

			

Salade kaart
Stel uw eigen saladekaart samen!

Wij bereiden een heerlijke, unieke salade voor u,
met ingrediënten die u zelf uitkiest.
Het enige wat u hoeft te doen is aan te kruisen welke ingredienten
u graag terug ziet in uw salade!

Naam:		

………………………….
⃝ Groot: 		
€ 13,75
						
⃝ Klein:		
€ 9,25
										
Sla										
⃝ Rucola									
⃝ Ijsbergsla									
⃝ Gemengd									
										
										

Ingredienten (max.3)		Garnituur			Dressing (max.1)
⃝ Gebakken kip 			
⃝ Rauwkost 		
⃝ Truffel
⃝ Noorse garnalen			
⃝ Komkommer		
⃝ Pesto
⃝ Gamba’s				
⃝ Tomaat			
⃝ Cocktail
⃝ Geitenkaas				
⃝ Augurk			
⃝ Knoflook
⃝ Brie				
⃝ Witte ui 			
⃝ Balsamico
⃝ Carpaccio 			
⃝ Rode ui			
⃝ 1000-eilanden
⃝ Ansjovis				
⃝ Gekookt ei			
⃝ Eiersalade				
⃝ Kappertjes			
⃝ Dressing apart
⃝ Parmezaanse kaas			
⃝ Olijven			
⃝ Rundvlees salade			
⃝ Zongedroogde tomaat 				
⃝ Krabsalade				
⃝ Spekjes 			
⃝ Gerookte zalm			
⃝ Croutons 					
							
										
										
Supplement						
⃝ Bruin brood 					
⃝ Wit brood					
⃝ Verse frites i.p.v. (€ 1,50 extra)
				
										

Kindergerechten
Voorgerechten:								
Kinder tomatensoep;								
€ 2,75
Kinderchampignonsoep;							
€ 2,75
							€ 5,25
Kindercarpaccio;
Ham & meloen 								
€ 4,50
								

Hoofdgerechten

							

Kipspiesje										
€ 7,75
Varkenshaasje									
€ 8,75
Zalmfilet										
€ 9,50
Garnalenspiesje									
€ 8,50
Keuze salade							
		€ 8,75
								

Nagerechten

Schatkistje									
Crème brûlée									
Seizoensfruit met sorbet ijs							
Brownie met een bol vanille ijs						

€ 1,40
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50

