Menukaart

Lunchkaart
Broodjes
Huisgebakken broodjes, wit of bruin. Alle broodjes
worden geserveerd, met luxe rauwkost salade

Dag-Dinerkaart vanaf 12.00 uur

Tot 17.00 uur

Uitsmijters & omeletten

Oosterse Tie-pan

2 dubbeldikke boterhammen in wit of bruin
met 3 eieren.

uur
8,20
9,40
9,40
9,40
9,70

11,00 Naturel 3 spiegeleieren V
Het befaamde “12 uurtje”
Du Chef: Spek, kaas en tomaat
Tomatensoepje, rundvleeskroket-(wit), spiegel
ei met ham en kaas (bruin) op een sneetje brood,A
De Wens: Fricandeau, tomaat en oude
huzarenbol salade
kaas
Hummus V
8,95 Ham/spek/fricandeau/kaas
Met avocado, cherry tomaat, pittenmix, A
Kies een combinatie van Ham en/of spek
A
rucola en balsamicostroop
en/of fricandeau en/of kaas
8,95 Zalm
9,70
Brie V
A
Met pesto, tomaat, en rucola
Boerenomelet vega V
9,40
Baba Ganoush V
8,95 Champignons, ui, bosui, paprika en
Gemaakt van aubergine met rucola,
courgette
tomaatjes en avocado
Carpaccio
9,80
Met truffelmayonaise, geraspte oude A
kaas, pittenmix, tomaatjes en rucola A
2 dubbeldikke boterhammen, wit of bruin.
Kippendijen met ketjapsaus
9,70 Rund- of kalfsvleeskroket
8,95
Met ui, paprika en komkommer
9,80
Ossenhaas
A
Met gewokte groenten(taugé,
champignons, ui en paprika ) en oostersA
Huisgemaakt, rijkelijk belegd met:
sausje
Warm vlees
8,95
9,70 Du Chef
Met gesneden fricandeau,
Spek, rode ui, rucola, tomaat en kaas
champignons, ui en satésaus
Baba Ganoush V
8,85
Zalm
9,80 Met avocado, tomaatjes, ui en rucola
Met avocado, ui, cherrytomaat, gekooktA
Brie met pesto V
8,95
A
ei en bieslookmayonaise
Met pesto, tomaat, rucola en tomaatjes

Kroketten

Naan uit de oven

Burgers
Alle burgers worden standaard geserveerd met
tomaat, ui en sla

BLT Cheeseburger met burgersaus 9,45
Met bacon, sla, tomaat, cheddarkaas en
A
A
burgersaus
9,45
De Wens Burger
Met geraspte oude kaas, gepaneerde
AA
uienringen, tomaat en truffelmayonaise
9,45
Chicken burger
Krokante kipburger met een
A
mosterdsaus, cheddarkaas en sla

Vanaf 17.00

Hete gietijzeren plaat met groenten, noodles
(taugé, champignons, Chinese kool, courgette,
paprika en ui)

Ossenhaaspuntjes

18,-

Gamba's

18,25

Surf & Turf

19,25

Vegetarisch V

16,50

Ossenhaaspuntjes
Gamba's
Surf & Turf
Vegetarisch V

Geserveerd met bruin brood. Alle salades
bevatten tomaat, paprika, komkommer en ui.

V = vegetarisch

15,95

Met satésaus, gebakken uitje en kroepoek

Ossenhaassaté

16,75

Ossenhaas
14,50
Met taugé, ui,
champignons en courgette
14,00
Kipfilet met ketjapsaus
Met ketjapsaus, ui, paprika en
champignons
13,50
Brie met pesto V
Met tomaat, rucola en tomaatjes
Gerookte zalm
14,75
Met avocado, ui, cherrytomaat, gekookt
ei en bieslookmayonaise
14,75
Salade Gewokte Gamba’s
Met chillisaus, paprika, champignons,
Wakame , edamame boontjes, mais,
ui en taugé
komkommer, paprika, avocado, rijst, bosui,

Pokebowl
kool, sesamzaadjes

Met gezouten boter en tapenade

13,50
13,50
14,50
11,50

Kipsaté

Varkenshaas
17,25
Met rode portsaus
Zalmfilet met sojasaus
17,50
(kortgebakken)
Met sesamzaadjes, soja saus met
warme groenten en rijst
Vegetarische Groenten Curry V 14,95
Met kikkererwten, masala, groenten,
rijst, naanbrood en yoghurt dip
14,95
BLT Cheeseburger
Met bacon, sla, tomaat,
cheddarkaas en burgersaus
14,95
De Wens Burger
Met geraspte oude kaas, gepaneerde
uienringen, tomaat en truffelmayonaise
Chicken burger
14,95
Krokante kipburger met een
mosterdsaus, cheddarkaas en sla

Salades

Naanbrood V

In de wok bereid met wok groenten (tot 17.00 uur)
(paprika, champignons, kool, courgette en ui)

Met frites en salade (tenzij anders vermeld).

Met een heerlijke Oosterse saus en kroepoek

Voorgerechten
Noodles

Plates

6,75

Vega V
Kipfilet ketjap
Sashimi van zalm

Tomatensoep V
5,75
Carpaccio
9,50
Met truffelmayonaise, geraspte oude
kaas, pittenmix, tomaatjes en rucola
Zalm met avocado, ui, cherrytomaat, 9,75
gekookt ei en bieslookmayonaise
Onder voorbehoud van
prijswijzigingen en de prijs van de
kassa is bepalend.

12,95
13,75
14,50

