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

Lunch
Soepen								
Krachtige runderbouillon;
met verse kruiden									
Romige champignonsoep;
met verse tuinkruiden 								
Tomatensoep;
met gerookte zalm en bieslook							
									

Broodjes 		

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

(Keuze uit een Italiaanse bol of een waldcorn carré)

Warme brie 									
Eiersalade										
Martino										
Carpaccio										
Krabsalade									
Zalm										
Vitello Tonato									
								
Sandwiches								
Clubsandwich; 									
kipfilet, bacon, kaas, ei, komkommer, rode ui, tomaat				
Beefsandwich; 									
rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, rucola, komkommer				
Fishsandwich; 									
zalm, kruidenkaas & komkommer 						
								

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,75
€ 8,50

€ 7,25
€ 8,50
€ 8,50

Tosti/panini								
Tosti kaas/ham 									
€ 4,50
Panini kaas/ham									
€ 6,00
Panini italiano; 									
€ 7,25
Mozarella, tomaat & basillicum							
								
Eiergerechten 		
(geserveerd met 3 boterhammen)					
Uitsmijter; 									
€ 7,50
keuze uit kaas, ham, spek of vegetarisch								
Omelet; 										
€ 7,50
keuze uit kaas, ham, spek of vegetarisch						
Omelet White Lake; 								
€ 9,25
zalm 								
					
			
Burgers
(100% rundvleesburger, keuze uit hamburgerbroodje of italiaansebol)
Hamburger; 									
€ 6,50
gebakken ui, huisgemaakte hamburgersaus					
Ben’s burger; 									
€ 7,00
stoere burger met ui, tomaat, ei en een pittige barbecuesaus			
White lake; 									
€ 8,50
ui, champignons, spiegelei, bacon, cheddar, joppiesaus

(Voor € 2,00 extra worden de burgers geserveerd met wedges en salade)
		
Kleine salades		
Seizoens salade									
Vraag naar onze seizoensalade 							
Ceasar salade									
met gebakken kipfilet, een gekookt ei en parmazaanse kaas
		
Keuze salade							
		

€ 8,00
€ 7,75
€ 8,75

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

