menukaart

“De Wissel”

Voorgerechten:
Soep van de dag

€ 5,50

Maaltijdsalades:
Maaltijdsalade met gerookte zalm

€ 15,50

Runder carpaccio (pesto, pijnboompitten en parmezaanse kaas) € 9,00

Maaltijdsalade met dun gesneden carpaccio

€ 15,50

Gerookte zalm op toast

€ 9,00

Maaltijdsalade met Gamba’s

€ 15,50

Gebakken champignons op toast

€ 9,00

Maaltijdsalade met Chamignons (vegetarisch)

€ 15,50

Hollandse garnalen met toast

€ 9,50

* Onze maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood.

Gepelde Gamba's (gebakken in knoflookolie, 6 stuks)

€ 9,00

Hoofdgerechten:
Burger “de wissel”

€ 13,50

(100% runder hamburger met spek en uitjes)

Voor de kleine genieters:
Soep van de dag (klein)

€ 3,50

Stokje Kipsate (met salade en frites)

€ 8,50

Stokje Varkenshaassate (met salade en frites)

€ 9,50
€ 8,00

Kipsate (in heerlijke marinade van de chef)

€ 14,00

Kindermenu

Varkenshaassate (in heerlijke marinade van de chef)

€ 15,00

(Frites, appelmoes, keuze uit kroket, frikandel of kaassoufle, Kinderijsje en een verrassing)

Schnitzel

€ 15,00

Kogelbiefstuk (+/- 200 gram)

€ 16,50

Dessert:

Tongfilet (2 stuks € 14,00) 3 stuks

€ 15,50

Coupe “Kersen” (roomijs met warme kersen en slagroom)

€5,75

Slibtong (2 stuks € 15,50) 3 stuks

€ 17,50

Sorbet (roomijs met vruchtjes en slagroom)

€ 5,75

Gepelde Gamba's (gebakken in knoflookolie)

€ 17,50

Dame blanche (roomijs met chocoladesaus en slagroom)

€ 5,75

Coupe “de wissel” (roomijs, advocaat en slagroom)

€5,75

Coupe “Kletskop” (roomijs, kletskopjes en slagroom)

€ 5,75

Warm chocoladetaartje (met slagroom)

€ 5,75

Kleine kletskopjes (8 stuks voor bij de koffie)

€ 2,50

Irish coffee (whisky)

€ 5,95

French coffee (grand marnier)

€ 5,95

Kiss of fire (tia maria en cointreau)

€ 5,95

* Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frites.

Extra bij te bestellen:
Peper- of champignon-saus

€ 2,00

Gebakken champignons

€ 2,50

Extra frites

€ 2,50

Dagspecials:
Vrijdag:

Kip of varkenshaas saté

€ 12,50

Spanish coffee (tia maria)

€ 5,95

Zaterdag:

Burger "De Wissel"

€ 10,50

Italian coffee (amaretto)

€ 5,95

Zondag:

Kogelbiefstuk (200 gr)

€ 13,50

We hebben geregeld live muziek in “De Wissel”. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Geef het door aan een medewerker of volg ons op

acebook.

