,
K o m t d u r in
d a n k ö ’j d u r
o et k ie k ’n !

Bie ’n borrel

Rap kloar

Aln’s deur mekaar

Portie gemarineerde olijven

€ 4,95

Wit of bruin brood- of Turks brood
met sausjes en heks’nkaas

€ 5,75

Portie nootjes

€ 4,95

Kaasstengels met chilisaus (10 stuks)

€ 7,50

Onion rings met knoflooksaus

€ 5,75

Gefrituurde inktvisringen
met remouladesaus

€ 5,75

Potato Twisters
met Parmezaanse kaas en saus

€ 7,75

Schaal warme en koude hapjes € 12,50
uit ons assortiment
Portie nachos
met salsa en guacomole,
gegratineerd met kaas

€ 6,95

Noast de koFfiE
Appeltaart

€ 2,95

Hazelnootbol

€ 3,75

Portie Kwekkeboom bitterballen (10 stuks) € 7,50

Portie cake (2 plakjes)

€ 2,50

Portie gemengd bittergarnituur (10 stuks) € 7,50

Seizoensgebak

€ 3,95

Portie kaas en worst

Flinke dot slagroom

€ 0,70

€8,50

IEts te DréÉnk’n

koffie, thee & choooco

Thee diverse smaken
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee
met honing en citroen of sinaasappel
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Cortado espresso met melkschuim
Dubbele espresso
Grote cappuccino
Wiener mélange
espressokoffie, warme melk
en dot slagroom
Latte macchiato
Latte caramel/hazelnoot/chocola
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met rum

2,20
2,95
2,95

Flinke dot slagroom
0,70
Diverse likeurkoffie met slagroom v.a. 5,50
Extra honing bij de thee
0,30

2,20
2,35
2,35
2,20
2,40
4,00
4,40
3,00

Fris

2,60
3,00
2,50
5,50

Diverse frisdranken uit flesje

DRANK

2,40

18+

Binnenlands gedistilleerd v.a.
Buitenlands gedistilleerd v.a.
Likeuren v.a.
Whiskey’s v.a.
Cognac’s v.a.

2,30
3,50
4,00
4,00
3,75

POAR NEEM’N
Bier’n oet de tap

18+

Bier’n oet de fles

18+

Fluitje
Amsterdammer
Halve liter
Weizen
La Chouffe
Diverse seizoensbieren

2,60
2,70
5,20
3,25
3,25
3,25

Heineken 0,0%
Amster Radler 2,0%
Amster Radler 0,0%
Grimbergen dubbel/blond
Desperados
Afflichem dubbel/triple
Liefmans fruitesse
Duvel

Wien per glas*

2,45
3,00
2,45
4,25
4,25
4,25
3,50
4,25

18+

Urmeneta sauvignon blanc
Urmeneta chardonnay
Urmeneta rosé
Winzerkrone zoete witte wijn
Aperol Spritz
Fles huiswijn Urmeneta

*

3,75
3,75
3,75
3,75
4,95
18,50

MET DISSE HIPPE
DRANKJES HEUR IE
DUR HELEMOAL BIE
Gin Tonic

Gordon’s gin
Met Royal club tonic,
ijs en limoen

€ 5,95

Bombay‘s gin
Met Russel & co tonic,
ijs en limoen

€ 7,50

Hendrick’s gin
Met Russel & co tonic,
ijs en komkommer

€ 8,50

Bobby’s gin
Met Russel & co tonic,
sinaasappel en kruidnagel

€ 8,50

Zie onze wijnkaart voor overige wijnen

Feestje?

18+

Geef uw feest bij ‘t Wetslhuys!
Wij informeren u graag naar de mogelijkheden

tuss’n ‘n middag

Lunchgerechten

Taveerne toast (kan ook zonder ham)
Geroosterd brood met champignons, ui, ham, ananas en tomaat,
gegratineerd met kaas

€ 9,25

Kroketten met brood
2 ambachtelijke kroketten met brood, roomboter en mosterd

€ 7,50

Gehaktbal met brood
Gehaktbal met brood, geserveerd met jus en mosterd

€ 6,95

Uitsmijters/omeletten
3 eieren, op wit of bruin brood

H e’ j
a l ’n ei
haD?

Naturel
Ham
Kaas
Ham/kaas
Champignons en spek (kan ook zonder spek)
Boerenomelet (kan ook zonder ham)

€
€
€
€
€
€

Uitsmijter Wetshuys
3 gebakken eieren op brood met ham, kaas, rosbief,
gebakken champignons en ui

€ 9,25

Wetslunch
Kleine kop soep naar keuze, broodje kroket met mosterd
en Turks broodje met stukjes gegrilde kip en Heks’nkaas

€ 9,95

Steak tartaar
Rauwe tartaar van rund geserveerd met toast, kappertjes, rode ui,
mosterd en stukjes gekookt ei om zelf op smaak te maken

€ 12,50

5,25
6,75
6,75
7,25
7,95
7,95

* Keuze uit witbrood of boerenhoevebrood

broooooodjes *

Jonge of oude kaas en rauwkost
Geitenkaas, walnoot en honing (warm of koud)
Mozzarella, huisgemaakte pesto en parmaham (warm)
Mozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto (warm)
Rosbief, brie en ananas (warm)
Brie en ananas (warm)
Filet americain met verse uitjes
Kaas, achterham, rauwkost en plakjes ei
Warm vlees en satésaus
Rundercarpaccio met dressing van huisgemaakte pesto
Tonijnsalade
Gerookte zalm, kappertjes, rode ui en dillesaus
Shoarma, ui, paprika en knoflooksaus
Pikante kipstukjes, ui, paprika en knoflooksaus
Broodje van de week
Vegetarisch broodje van de week

€ 4,95
€ 6,75
€ 7,50
€ 6,25
€ 6,75
€ 5,50
€ 6,25
€ 6,25
€ 7,25
€ 9,95
€ 6,75
€ 8,95
€ 7,75
€ 8,25
Dagprijs
Dagprijs

* Keuze uit witbrood, boerenhoevebrood of Turks brood, met of zonder boter

StoEtE OET ’t iEzEr*
Kaas
Ham/kaas
Ham/kaas/ananas
Geitenkaas OF brie/walnoot/honing
Oude kaas/gegrilde kipfilet/huisgemaakte pesto
Mozzarella/tomaat/huisgemaakte pesto/parmaham
Mozzarella/tomaat/huisgemaakte pesto

Tosti’s
€
€
€
€
€
€
€

3,25
3,50
3,75
4,95
5,50
5,75
4,50

* Keuze uit wit of bruin brood, geserveerd met curry

Veurof

Voorgerechten

Carpaccio
Huisgemarineerde rundercarpaccio met sla, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en dressing van aceto balsamico

€ 11,50

Gamba’s
Met warme saus van knoflook en vers stokbrood

€ 9,95

Steak tartaar
Rauwe tartaar van rund geserveerd met toast, kappertjes, rode ui, mosterd
en stukjes gekookt ei om zelf op smaak te maken

€ 12,50

Biet en geitenkaas
Carpaccio van rode biet met een salade van geitenkaas, rucola, amandelen
en zure room

€ 9,50

Spek en zalm
Langzaam gegaarde krokante buikspek met huisgemarineerde zalm,
geserveerd met bereidingen van bloemkool

€ 9,90

Courgette
€ 8,95
Rolletjes van courgette gevuld met knapperige groenten en een saus van yoghurt
Rivierkreeftstaartjes
Rivierkreeftjes met cocktailsaus, geserveerd met gemengde salade en toast

hoOOofdgerechten*

€ 9,90

Hoofdgerechten

Tournedos
Gegrilde tournedos 200 gr

€ 24,50

Sizzling fajitas
Maak je eigen wraps van tex-mex gekruide kipreepjes, tortilla’s,
crème fraîche en vers gesneden rauwe groente

€ 18,50

Wereldse wokschotel
Vers gewokte champignons, paprika, ui en taugé in pittige olie en keuze uit:
biefstukjes, varkenshaasstukjes, malse kipstukjes of gamba’s

€ 18,50

Zalmfilet
Gebakken zalmfilet

€ 18,00

Proeverij van vis
Gebakken zalm, kabeljauw en gamba

€ 18,50

Kippetje van het spit
Gegrild maïskippetje, geserveerd met BBQ-saus, om helemaal zelf af te kluiven

€ 15,95

Vegetarische hoofdgerecht
Wekelijks wisselend vegetarisch hoofdgerecht

€ 15,95

Onmeunige spies
Grote spies van varkenshaas en biefstuk met grillsausjes

€ 26,50

*

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites, rauwkostsalade en een saus naar keuze.
Sauskeuzes: champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus, kruidenboter,
huisgemaakte pesto, ravigottesaus, knoflooksaus, cocktailsaus of dillesaus.

Soep’n*

€ 5,95

Taveerne soep
Rijk gevulde goulashsoep met verse groenten en vlees

Mosterdsoep
Romige gebonden soep met mosterd, verse lente-ui en croutons
Tomatensoep
Gebonden soep van verse tomaat geserveerd met room en verse bieslook
Heldere kippensoep
Bouillon van kip met verse groenten
Soep van de week
Wekelijks wisselende soep van onze koks

€ 13,50

*

Alle soepen worden met wit of bruin stokbrood geserveerd.

‘n boek vol greun*

Maaltijdsalades

Salade vis
Rauwkost, gerookte zalm, rivierkreeftstaartjes, kappertjes met frisse dressing van dille
Salade Caesar
Met gegrilde kip of krokante kip, knoflookcroutons, gekookt ei, bacon,
ansjovis en Romaine sla
Salade bief
Rauwkost, gemarineerde biefstukreepjes met ui, champignons, paprika,
taugé en ketjapsaus
Salade gamba’s
Rauwkost, in knoflook gemarineerde gebakken gamba’s met ui, paprika en champignons
Salade Vega
Rauwkost, avocado, zongedroogde tomaat, fetakaas, olijven, pijnboompitten
en frisse dressing

*

Alle salades worden geserveerd met bruin of wit brood en Heks’nkaas.

Pokeeboools*

Poké bowls

Poké bowl zalm
Sushisrijst met huisgemarineerde zalm,
komkommer, avocado,
sojaboontjes, zeewier en sojasauss

€ 14,50

Poké bowl kip
Sushirijst met krokante kip of gegrilde kip, sojaboontjes, radijs, zeewier,
avocado, wortel, komkommer, sesamzaadjes en sojasaus

€ 14,50

Poké bowl vega
Sushirijst met sojaboontjes, radijs, zeewier, avocado, wortel, komkommer,
mango en sojasaus

€ 13,50

WIST u DAT?

‘Almelo’ komt van ‘Olmen’, oud voor ‘Iepen’. ‘Lo’ komt
van ‘Loof’, hout. Dus eigenlijk heet Almelo ‘Iepenhout’?

op zien ItaliAaaAnS

Pasta gamba’s
Tagliatelle met gamba’s, roerbakgroente en keuze uit teriyakisaus
of aglio e olio bereid

€ 14,50

Pasta kip
Tagliatelle met pikante kipfilet, tomaat, ui, courgette, paprika, champignons
en huisgemaakte pesto-tomatensaus

€ 13,50

Pasta Wets
Tagliatelle met een saus van room, kruidenkaas, spinazie en uitgebakken spek

€ 12,50

Pasta aglio e olio
Spaghetti bereid in knoflook en olie, met peterselie, rode pepertjes
en Parmezaanse kaas

€ 11,50

Pasta van de week
Wekelijks wisselend pastagerecht

€ 12,50

downloOad!

snel onze eigen wetshuys-app en
spAar voOr Onmeunige korting!

aln’s op éÉn bord

Plateservice

Saté van de haas
Malse gemarineerde varkenssaté met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en huisgemaakte atjar

€ 15,50

Shoarma
Gemarineerde reepjes varkensvlees met ui, paprika en knoflooksaus

€ 10,95

Wetsburger BLTC
Huisgemaakte hamburger (180 gram) met bacon, sla, tomaat en kaas

€ 11,50

Wrap krokante kip
Wrap gevuld met kipfilet in een krokant jasje, kaas, tomaat, sla, bacon,
rode ui en honingmosterdsaus

€ 15,50

Hollandse biefstuk (kogel)
Met saus naar keuze en rare, medium of well done gebakken

€ 16,50

Schnitzel
Gepaneerde varkensschnitzel met saus naar keuze

€ 14,95

Kabeljauw
In de oven gegaarde kabeljauw met ravigottesaus

€ 13,50

Zalmfilet
Gebakken zalmfilet met ravigottesaus

€ 17,50

Weekschotel
Elke week een wisselende warme maaltijd van onze koks

€ 9,95

Weekschotel vega
Elke week een wisselende warme vegetarische maaltijd van onze koks

€ 9,95

* Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet of gebakken aardappelen en salade

‘‘ Wat nen boer nich kent dat vret e nich ’’

WIST u DAT?

wij Onmeunig vEel broOdjes en gErechTEn glutEnvrij
en vegetarisch kunnEn sErveren? Vraag de bediening!

stoEtE op mEkaAr*

Sandwiches

Gegrilde kipfilet met bacon, sla, komkommer, tomaat en frisse saus

€ 7,95

Mozzarella, tomaat, sla en huisgemaakte groene pesto

€ 7,50

Gerookte zalm, sla, komkommer, rode ui en frisse saus

€ 8,75

Tonijnsalade, sla, komkommer en kappertjes

€ 7,50

Oude kaas, huisgemaakte groene pesto, rode paprika en tomaat

€ 7,50

* Geserveerd op 3 plakken licht geroosterd wit- of boerenhoevebrood

WrAAaps

Shoarma
€ 8,95
Wrap gevuld met gemarineerde varkensreepjes, ui, paprika,
sla met knoflooksaus			
		
Zalm
€ 8,95
Wrap gevuld met gerookte zalm, sla en dillesaus			
		
Vega (warm)
€ 7,50
Wrap gevuld met gebakken champignons, ui, paprika
en taugé gebakken in knoflookolie			
		
Gegrilde kipfilet
€ 8,95
Wrap gevuld met gegrilde kip, sla en kruidige roomkaas		

M M mm

kEEnder
Boterham
Met gekleurde muisjes, hagelslag of jam
Kleine kop tomatensoep
Met stokbrood
Frites
Met appelmoes, mayo en kipnuggets
Met appelmoes, mayo en frikandel of kroket
Met appelmoes, mayo en shoarmareepjes
Met appelmoes en gebakken biefstukpuntjes

Kinderkaart

€ 1,75
€ 3,75

€
€
€
€

4,00
4,00
7,50
9,50

Poffertjes (12 stuks)
Met poedersuiker en boter

€ 4,00

Kinderijsje

€ 3,50

€19,95

p.p.

Onmeunig dEurett’N

Onbeperkt bestellen

Spare-ribs
Onbeperkt spare-ribs geserveerd met knoflooksaus en cocktailsaus,
rauwkost en frites
Varkenshaas
Onbeperkt stukjes gebakken varkenshaas in pannetje met champignonsaus,
rauwkost en frites

WIST JE DAT?

Almelo eigenlijk een graafschap en heerlijkheid is en
er nog atlijd een graaf in huize almelo woont?

Wat biedt het seizoen		
Vraag onze medewerkers naar de seizoensgerechten!

noahapp’n

Nagerechten

Crème brulée
Lauwwarme vanillepudding met krokant laagje suiker

€ 6,75

Vanille ijs met chocoladesaus
Crunch van Oreocookies en slagroom

€ 6,75

Cheesecake
Met topping van gezelligheid

€ 7,50

Dame blanche
Vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 6,25

Brusselse wafel
Met warme kersen en slagroom

€ 6,95

Brownie
Van pure chocola met ijs van witte chocola en slagroom

€ 7,50

Frisse sorbet
Van ijs, vers fruit en slagroom

€ 6,95
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