BOXEN voor THUIS

TAPAS & PICKNIC BOX
Lekker voor op onze private picnickplaats, thuis in de tuin of op de boot.
vanaf 2 personen / € 13,50 pp
Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus
Spaanse Serranoham, chorizo Parmezaanse kaas
Sandwiches van gerookte zalm en roomkaas
Bruschetta met huisgemaakte tonijnsalade
Vers fruit met oa druiven, meloen en verse ananas
Gemarineerde olijven, tomaatjes en gegrilde groenten
Tortillawraps met kip, salade, avocado en spicy cocktailsaus
Gemarineerde gamba's in saus van knoflook en tuinkruiden
Dip van gorgonzola en witte wijn met gegrild stokbrood
Wrap met carpaccio, rucola en truffelmayonaise

BBQ & BORREL BOX
inclusief (single use) houtskool tafel bbq
vanaf 2 personen / € 19,50 pp
VOOR BIJ DE BORREL
Vers gebakken stokbrood met kruidenboter
Antipasti met Serranoham, chorizo, Parmezaanse kaas, olijven,
gegrilde groenten en geroosterd knoflookbrood
Sandwiches met gerookte zalm en roomkaas
Tortillawrap met kip, frisse salade en avocado
& VOOR DE BBQ OF BAKPLAAT
Vispakketje met zalm en kabeljauw
Spies met gemarineerde gamba's
Hollandse biefstuk en Provencaalse varkenspiesjes
Bacon, Beefburger en Spare Ribs
Vers fruit met oa meloen, druiven en ananas
Rauwkostsalade, huzarensalade en bbq sausjes
Pofaardappel met knoflookboter en maiskolfje

Extra BREEKBROOD

vers gebakken met huisgemaakte kruidenboter € 4,Extra ailoli € 1,-

TAKE AWAY
FOOD SERVICE
LUNCH *BORREL *DINER

De Wallevis Take Away Food Service is lekker en lekker makkelijk.
Bestel onze heerlijke lunchbroodjes, salades en wraps, Tapas,
Picknick Box en BBQ Pakketten of onze populairste gerechten
om lekker Thuis van te genieten.

Whatsapp naar 06 3825 2958
of bel 0167 563072 om te bestellen
AFHALEN kan van dinsdag t/m zondag
Lunch van 12 tot 15 uur & Diner van 17 tot 20 uur.

Boxen bestelt u het beste een dag van tevoren
U kunt bij ons contactloos per Pin of Contant betalen

DINER van 17 tot 20 uur
onderstaande gerechten worden geserveerd met salade en friet met mayonaise

SURF & TURF € 19,50 pp / vanaf 2 personen
Met gegrilde biefstuk, gebraden varkenshaas,
spare ribs, gemarineerde gamba’s en gegrilde zalmfilet
BIEFSTUK PEPERSAUS € 17,50
Gebraden diamanthaas met romige saus van groene peper
VARKENSHAAS MET BACON EN PADDENSTOELEN € 16,50
Gebraden varkenshaas met gebakken bacon en romige
paddenstoelensaus
TRIO VAN ZEEVIS € 17,50
Kabeljauw, zalmfilet en gemarineerde gamba’s met romige
tuinkruidensaus
THE BEST SPARE RIBS IN TOWN € 17,50
Home made spareribs met knoflooksaus & smokey bbq saus
Mc WHALE € 14,50 (ook tijdens LUNCH te bestellen)
100% gegrilde Black Angus BeefBurger met ambachtelijk broodje,
salade, augurk, bacon, cheddar en bbq saus
CHICKEN BURGER € 12,50
Krokante kipfilet met ambachtelijk broodje, salade, augurk
en spicy cocktail saus
VEGGIE MUSHROOM BURGER € 12,50 (= V)
Gegrilde kaasburger met topping van gebakken paddenstoelen,
rucola, pijnboompitten met hamburgerbroodje en truffelmayonaise
KIPSATE € 14,50
gemarineerde kippendijen sate met pindasaus, atjar en kroepoek
SCHNITZEL € 13,50
200 gram varkensschnitzel met citroen en remouladesaus
of 350 gr mega schnitzel voor + € 4,50

LUNCH van 12 tot 15 uur
MAALTIJD SALADES

(voor LUNCH & DINER)

GEITENKAAS SALADE € 13,50 (= V)
Salade met gegratineerde geitenkaas, gemarineerde paddenstoelen,
geconfijte, tomaatjes, geroosterde walnoten en dressing van oude
Balsamico di Modena
SURF & TURF SALADE € 15,Salade met gemarineerde grote garnalen en en krokante kipfilet,
tomaatjes, kappertjes, komkommerlinten en frisse limoenmayonaie

BROODJES (wit of bruin) & WRAPS
Broodje gezond met belegen kaas en slagersham € 6,50
Broodje met huisgemaakte tonijnsalade € 6,50
Broodje met Serranoham en tomatensalsa € 6,50
Tortilla Wrap met gemarineerde kipfilet, frisse salade,
avocado en pittige cocktail mayonaise € 8,50
Tortilla Wrap met rundercarpaccio, rucola, Parmezaanze kaas,
kappertjes, pijnboompitten en basilicumpesto € 9,50
(of met truffelmayonaise )

SNACKS & EXTRA'S
BREEKBROOD,
Vers gebakken met huisgemaakte kruidenboter € 4,Extra ailoli € 1,50
FRIET met mayonaise voor ± 2 personen € 3,50
BITTERGARNITUUR ( 12st) € 6,- / (22 st) € 9,50
bitterballen, mini frikadellen en kipnuggets

