Lunchgerechten, broodjes, pizza’s & salades

( tot 16 uur)

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Afternoon Tea

(maaltijd)

( vanaf 2 personen / 17,50 pp)

Inclusief een onbeperkt thee en een glaasje verse jus d’orange
•
•
•

•
•
•

Salades

geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Caesar / Kip

Kroketje van Hollandse garnalen met verse stokbrood
Sandwiches met gerookte zalmfilet en kruidenroomkaas
Volkorenbroodjes met oude kaas en mosterdmayonaise
Bruschetta met Italiaanse ham en tomatentapenade
Mini tiramisu, chocoladebrownie en petit fours
Engelse scones met clotted cream en aardbeienjam

Geitenkaas Salade (V)

kappertjes, tomaatjes en dressing van mayonaise en limoen
7,50

Salade Carpaccio

16,-

dun gesneden runderhaas met rucola, basilicumpesto,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas

Uitsmijter 3 sunny side up gebakken scharreleieren met
8,50

Omelet van 3 verse scharreleieren met wit of bruin brood,
ham en of kaas en frisse salade

8,50

Twaalf Uurtje; wit of bruin brood met belegen kaas,

10,-

slagersham, kroketje van rundvlees of Hollandse garnalen,
gebakken eitje, frisse salade en een klein kopje tomatensoep

Broodje Parmaham met rucola en zongedroogde tomaatjes

8,50

Broodje gezond met ham, kaas en frisse salade

7,-

Broodje kroket; 2 rundvleeskroketten met wit of bruin brood 7,Broodje garnalen kroket; 2 Hollandse garnalenkroketje
met vers gebakken stokbrood

8,-

Broodje carpaccio met dun gesneden ossenhaas, pesto,

12,50

pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas

Tosti met ham en/of kaas, met wit of bruin brood

17,50

Huisgerookte zalmfilet, gemarineerde gamba’s,

Broodjes, soep, uitmijters en omeletten

wit of bruin brood, ham en of kaas en frisse salade

15,-

lauwwarme geitenkaas met appel, rucola, geroosterde
walnoten en oude Balsamico

Salade met Zalm & Gamba’s

Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter

15,0

met krokante kipfilet, zongedroogde tomaatje, komkommer,
augurk, Parmezaanse kaas, croutons en caesardressing

5,-

Hoofdgerechten
Gemarineerde Spare Ribs met smokey bbq saus,
knoflooksaus, salade garnituur en friet met mayonaise

21,-

Fish & Chips; home made gefrituurde kabeljauw met
citroen, kappertjessaus, salade en friet met mayonaise

18,50

McWhale
gegrilde Beef Burger met salade, bacon, cheddar,
smokey bbq saus en friet met mayonaise

15,50

W.F.C. Burger
Crispy Chicken Burger met salade, bacon, cheddar,
smokey hot cocktailsaus en friet met mayonaise

15,-

Kipsaté met Indonesische pindasaus, gebakken uitjes,
kroepoek, salade garnituur en friet met mayonaise

16,-

Wienerschnitzel met citroen, kappertjessaus, pepersaus 15,salade garnituur en friet met mayonaise

BarBites, Snacks & FingerFood

BarBites, Snacks & FingerFood

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten
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(*) kunnen ook besteld worden na sluiting van onze keuken

(*) kunnen ook besteld worden na sluiting van onze keuken

Nachos met gekruid gehakt cheddarkaas, guacomole,
cajunsalsa en pepperoni’s (kan ook veggie)
6,-

Broodplankje 5,50

½ broodje 4,Vers breekbroodje met kruidenboter, aioli en tapenade
Wallevis BierPlankje

5,50 (*)
oude kaas met mosterd, Brabantse droge worst en zoute chips

Tzatziki (V)

4,50
gegrild brood met Griekse yoghurtdip van komkommer en knoflook

Gorgonzola Dip (V)

5,50
gegrild brood met lauwwarme dip van milde gorgonzola en witte wijn

Tapas & Pinchos
•
•
•
•
•
•
•

22,50

Gegrild brood met tzatziki en Grieks olijven
Gratin van zeevis, schaal en schelpdieren
Bruschetta met Parmaham, rucola en tomatentapenade
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus (4st)
Catalaanse kroketjes (2st) van paddenstoelen met truffelmayonaise
Gemarineerde gamba’s met knoflookboter (4st)
Spiesjes met mozzarella, tomaat en basilicumpesto

Wallevis Mega Snack Box
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde gepelde gamba’s (6)
met stokbrood en kruidenboter

10,-

Gemarineerde Spare Rib met smokey BBQ saus

10,-

•
•
•
•
•
•

Mini frikandellen (8) met mayonaise
5,25 (*)
Kipnuggets (8) met mayoniase
5,25 (*)
Rundvleesbitterballen (6) met mosterd
5,50 (*)
Kibbeling met remouladesaus en citroen
6,50 (*)
Aziatische vegetarische loempia’s (8) met chilisaus 5,50 (*)
Kaassouffles (6) met mosterdsaus (v)
6,- (*)

Puntzak Friet met mayonaise (v)

3,75 (*)

Pizza’s
• met mozzarella, tomaat, rucola en basilicumpesto

9,50 (V)

• met kip, paprika, rode ui, mais en smokey BBQ salsa

11,50

24,-

bitterballen (6) met mosterd
mini frikandellen (8) met hot curry
kipnuggets (8) met mayonaise
kibbeling met remouladesaus
vegetarische loempia’s (6) met Thaise chilisaus
puntzak friet met mayonaise en pindasaus

Bittergarnituur

Portie gemarineerde olijven en gegrilde groenten (V) 4,50 (*)

12 stuks 7,- / 22 stuks 12,50 (*)

bitterballen met mosterd, mini frikandellen met curry
en kipnuggets met mayonaise

Lunch / Brunch
op zondagmiddag
Geniet elke zondag vanaf 12 uur van een rijk gevulde Lunch/ Brunch Tafel .
U wordt ontvangen met een glaasje verse jus d’orange of prosecco
€ 17,50 pp / Kids tot 12 jaar 8,50

graag vooraf reserveren 0167 56 30 72

Wij informeren u graag verder over dit arrangement
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De lunch bestaat uit;
•
Een klein soepje om mee te beginnen ( keuze uit 2 soepen) met vers gebakken
ambachtelijk stokbrood met kruidenboter
•
Rundvleeskroketje of Hollandse Garnalen kroketje
•
Roergebakken scharreleieren met gebakken bacon
•
Sandwiches met gerookte zalmfilet en kruidenroomkaas
•
Volkorenbroodjes met oude Rotterdams kaas en mosterdmayonaise
•
Bruschetta met Italiaanse ham en tomatentapenade
•
Griekse yoghurt met cruesli, vers fruit, zonnepitten en goji bessen
•
Frisse salade met tomaat, komkommer en vinaigrette
•
Chocoladebroodjes en roombotercroissantjes met aardbeienjam
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Eventueel extra erbij te bestellen:
•
Kleine runderhaascarpaccio (per stuk)
€ 5,50
•
Broodje pulled chicken (2stuks)
€ 5,50
•
Spiesjes van gemarineerde gamba’s (2 x 2 stuks) € 5,50
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Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten
en passen eea waar mogelijk voor u aan.
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