Menu
Kaart

Alle bedragen zijn in euro's.

maaltijdsalade

12,50

Salade vis
Rauwkost, gerookte zalm, garnalen, kappertjes met frisse dressing van dille
Grotestraat 80, 7607 CT Almelo
Telnr. 0546 - 45 64 44
info@wetshuys.nl
Openingstijden
Zondag en maandag vanaf 12.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur

De Wet van Gezelligheid

Het pand waar nu Taveerne ’t Wetshuys in is
gevestigd, was in 1691 al een stadsmonument.
Het diende als rechtszaal en raadhuis en kreeg
later de bestemming van politiebureau en
verkeershuis. Een horecabestemming heeft het
prachtige gebouw vanaf 1972. Niet veel later
werd het Taveerne ’t Wetshuys. De naam
’t Wetshuys grijpt terug naar de eeuwen waarin wetshandhaving de boventoon voerde in
het pand. Momenteel wordt iedere dag hier het
recht van gezelligheid gesproken. Als taveerne
en eetcafé, geldt hier slechts de hoogste Wet van
Gezelligheid.

Trouwen in ‘t Wetshuys

Sinds 1998 is ’t Wetshuys één van de drie officiële
trouwlocaties van Almelo. De gemeente heeft
voor deze plek gekozen als trouwlocatie, van
wege de rijke historie en de intieme en gezellige
ambiance. Komt u trouwen in onze taveerne,
maken we van de bovenste verdieping een
romantische trouwzaal. U kunt natuurlijk alleen
voor de huwelijksvoltrekking in ‘t Wetshuys
terecht, maar ook voor uw complete trouwerij
is ‘t Wetshuys een prima locatie. Een trouw
arrangement is voor ons altijd maatwerk. We
maken er samen met u, een prachtige dag van
om nooit te vergeten.

Salade tonijn
Rauwkost, tonijn naturel, zongedroogde tomaatjes, kappertjes en frisse dressing van dille

LUNCH
kaart

pasta

10,00

Pasta gamba’s
Tagliatelle met gamba’s,
roerbakgroente en teriyakisaus of olie
met verse knoflook
Pasta kip
Tagliatelle met pikante kipfilet, tomaat,
ui, courgette, paprika, champignons en
pesto-tomatensaus
Pasta Wets
Tagliatelle met een saus van
room, kruidenkaas, spinazie en
uitgebakken spek
Pasta vega
Tagliatelle met pesto-kaassaus,
pijnboompitten en rucola

Salade kip
Rauwkost, gebakken kipreepjes, paprika, champignons, ui, taugé en ketjapsaus
Salade bief
Rauwkost, gemarineerde biefstukreepjes met ui, champignons, paprika en taugé en ketjapsaus
Salade gamba’s
Rauwkost en in knoflook gemarineerde en gebakken gamba’s met ui, paprika
en champignons
Salade Vega
Rauwkost, fetakaas, zongedroogde tomaat, olijven, rode ui en dressing van basilicum
Alle salades worden geserveerd met stokbrood en Heks’nkaas. Kleine versies van de maaltijdsalades kunt u
ook bestellen voor 9,50.

soep

4,25

maaltijd
portie 5,

25

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 de koks
Alle soepen worden met brood geserveerd.

soep

kinder
kaart

diner
kaart
vooraf
Carpaccio
Huis gemarineerde rundercarpaccio met sla, pijnboompitten en parmezaanse kaas

		 9,50

Viscocktail
Cocktail van garnalen en
sla met cocktailsaus met
getoast brood

		 6,50

Gevulde zalm
Rol van gerookte zalm gevuld
met roomkaas en garnalen

		 9,50

GAMBA’S
Met warme saus
van knoflook en vers stokbrood

		 8,95

Salade feta
Salade met stukjes feta,
verse tomaat, rode ui, olijfjes
en frisse dressing

		 7,25

Boterham
Met gekleurde muisjes,
hagelslag of jam:

		 1,75

Kleine kop SOEP NAAR KEUZE
Met stokbrood:

		 2,75

Frites
Met appelmoes, mayo en
kipnuggets

		 3,50

frites
Met appelmoes, mayo en
frikandel of kroket

		 3,50

frites
Met appelmoes, mayo en
shoarmareepjes

		 6,50

frites
Met appelmoes, en
gebakken biefstukpuntjes

		 8,50

Poffertjes (12 stuks)
Met poedersuiker en boter

		 4,00

Kinderijsje

pasta

4,25

maaltijd
portie 5, Maaltijd
salade 12,
25

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 de koks

Alle soepen worden met brood geserveerd.

		 2,75

10,00

Pasta gamba's
Tagliatelle met gamba's, roerbakgroente en
teriyakisaus of olie met verse knoflook

50

Taveerne soep
Rijk gevulde goulashsoep met verse
groenten en vlees

Salade vis
Rauwkost, gerookte zalm, garnalen,
kappertjes met frisse dressing van dille
Salade tonijn
Rauwkost, tonijn naturel, zongedroogde
tomaatjes, kappertjes en frisse dressing
van dille
Salade kip
Rauwkost, gebakken kipreepjes, ui,
champignons, paprika, taugé en ketjapsaus
Salade bief
Rauwkost, gemarineerde biefstukreepjes
met ui, champignons, paprika en taugé en
ketjapsaus

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

Salade gamba’s
Rauwkost en in knoflook gemarineerde
en gebakken gamba’s met ui, paprika en
champignons

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

Salade Vega
Rauwkost, fetakaas, zongedroogde tomaat,
olijven, rode ui en basilicum-dressing

Pasta van de week
Wekelijks wisselende pasta van onze koks

Alle salades worden geserveerd met stokbrood en
Heks‘nkaas. Kleine versies van de maaltijdsalades
kunt u ook bestellen voor 9,50.

HOOFDGERECHTEN
Varkenshaas
Gegrilde varkenshaas,
geserveerd met saus naar keuze

		15,75

Tournedos
Gegrilde tournedos 200 gr,
geserveerd met saus naar keuze

		19,75

Kalfsentrecôte
Gegrilde kalfsentrecôte,
geserveerd met saus naar keuze

		17,75

Sizzling fajitas
		16,50
Maak je eigen wraps van tex-mex
gekruide kipreepjes, tortilla’s, crême
fraîche en vers gesneden rauwe groente
Mixed grill van vlees
		18,50
Mix van varkenshaas, biefstuk en kip
geserveerd met grillsausjes
Wereldse wokschotel
Vers gewokte champignons,
paprika, ui en taugé, in pittige
olie en keuze uit: biefstukreepjes,
varkenshaasreepjes, malse
kipstukjes of gamba’s.

		15,50

Zalm Italia
Gebakken zalmfilet met
mozzarella en pesto

		16,75

Grenzeloos voor 19,50 per persoon
spareribs (onbeperkt)
Geserveerd met 2 koude sauzen, rauwkost
en friet

Elke week:
Wat de pot schaft voor 6,95
Zondag, maandag, dinsdag en woensdag
van 17.00 - 20.00 uur. De kok bepaalt!

stukjes gebakken varkenshaas
(onbeperkt)
In een pannetje met champignonsaus
en friet

wat biedt het seizoen:
Vraag onze medewerkers naar de seizoens
gerechten!

sliptongetjes (onbeperkt)
Geserveerd met 2 koude sauzen, rauwkost
en friet.

Oergezellig
Kaasfondue
E 16,50 p.p.
(minimaal 2 personen)
Onbeperkt dippen in de gesmolten kaas
Wetsmenu
E 17,50
3 gangenmenu door de kok samengesteld, met soep, weekschotel en toetje

Proeverij van vis
		16,50
Gebakken zalm, kabeljauw en een spiesje
van gamba’s
wrap
		15,50
Gevuld met gewokte groenten.
Geserveerd met knoflook en geitenkaas

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen en frites, warme groente, rauwkost
salade en een eventuele saus naar keuze, champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus of kruidenboter.

kopje koffie gratis:

Vraag onze medewerkers om
een koffiekaartje en uw 10e kopje
koffie is altijd gratis!

na
gerecht
Crème brulée
Lauwwarme vanillepudding met
krokant laagje suiker

		 6,50

Vanille ijs met karamelsaus
Cantuccinikoekjes met slagroom

		 6,50

dame blanche
Vanilleijs met warme
chocoladesaus en slagroom

		 5,75

Brusselse wafel
Met warme kersen en slagroom

		 6,50

chocolademousse
Van pure chocolade met
mintsaus en slagroom

		 6,50

TARTE TATIN
		 6,25
Krokant taartje met peer en caramel
panna cotta
		 6,50
Van aardbeien met mangosaus en slagroom
Vruchtensorbet

		 6,00

Lunchgerechten
Taveerne toast
		 8,25
Geroosterd brood met champignons, ui, ham,
ananas en tomaat, gegratineerd met kaas
Kroketten met brood
2 ambachtelijke kroketten
met brood, roomboter en mosterd

		 5,95

GEHAKTBAL met brood
Geserveerd met jus en mosterd

		 5,95

Uitsmijters / omeletten

3 eieren, op wit of bruin brood
Naturel
Ham
Kaas
Ham / kaas
Rosbief
Champignons en spek
Boerenomelet

		
		
		
		
		
		
		

4,75
6,25
5,50
6,50
6,00
6,50
6,50

Uitsmijter Wetshuys
		 7,50
3 gebakken eieren op wit of bruin brood met
ham, kaas en rosbief en rundvleessalade.

Plate
broodjes service

Wraps

Shoarma
		 6,95
Wrap gevuld met gemarineerde varkens
reepjes, ui, paprika, sla met knoflooksaus
Rosbief
Wrap gevuld met rosbief,
sla en een frisse mayonaise

		 6,95

Zalm
Wrap gevuld met gerookte
zalm sla en dillesaus

		 8,50

Vega (warm)
Wrap gevuld met gebakken
champignons, ui, paprika en taugé
gebakken in knoflookolie

		 6,95

Gerookte kipfilet
Wrap gevuld met gerookte kip,
sla en kruidige roomkaas

		 6,50

Wetslunch
		 9,75
Kleine kop soep naar keuze, broodje kroket
met mosterd en Turks broodje met
kipfilet en Heks’nkaas

Sandwiches

Tonijnsalade
Sla, komkommer en kappertjes

		 6,50

Mozzarella
		 7,00
Tomaat, sla en basilicum mayonaise
Gerookte zalm
		 8,25
Sla, komkommer, rode ui en frisse saus
Gerookte kipfilet
Met bacon, sla, komkommer,
tomaat en frisse saus

		 6,75

Tosti’s

(keuze uit wit of bruin brood, geserveerd met curry)

Kaas
Ham/kaas
Ham/kaas/ananas
Geitenkaas/walnoot/honing
Brie/walnoot/honing
Oude kaas/gerookte kipfilet/
rode pesto
Mozzarella/tomaat/pesto/
parmaham
Gerookte zalm/Heks’nkaas

		
		
		
		
		

2,50
2,60
2,85
4,75
4,75

		 4,50
		 4,75
		 4,75

(keuze uit wit brood of donkerbruin brood, zachte
bol of Turks brood, met of zonder boter)

Jonge of oude kaas
En rauwkost

		 4,25

geitenkaas of brie (warm of koud) 		 5,50
Walnoot en honing
mozzarella (warm)
Pesto en parmaham

		 6,75

mozzarella (warm)
Tomaat en basilicum

		 5,75

rosbief Brie en ananas (warm)

		 6,25

filet americain
Met verse uitjes

		 5,25

GEZOND
Met rauwkost, achterham en kaas

		 5,25

warme vlees
Met satésaus

		 6,50

rundercarpaccio
Parmezaanse kaas en
dressing van pesto

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

		12,50

Shoarma
		 9,95
Gemarineerde reepjes varkensvlees
met ui, paprika en knoflooksaus
Wetsburger BLTC
Huisgemaakte hamburger
met bacon, sla, tomaat en kaas

		 9,50

hollandse biefstuk
Met saus naar keuze en rood,
medium of well done gebakken

		14,50

Schnitzel
Gepaneerde varkensschnitzel
met saus naar keuze

		12,50

KABELJAUW
In de oven gegaarde kabeljauw
met ravigottesaus

		11,50

		 8,50

GEBAKKEN pangasiusfilet
Gebakken pangasiusfilet
met ravigottesaus

		14,50

tonijnsalade
En sla

		 5,25

Zalmfilet
Gebakken zalmfilet met dillesaus

		14,50

gerookte zalm
Kappertjes, rode ui en dillesaus

		 8,25

Weekschotel
Elke week een wisselende
warme maaltijd van onze koks

		 8,95

shoarma
		 6,75
Shoarma, ui, paprika en knoflooksaus
pikante kipreepjes
Met ui, paprika en knoflooksaus

		 7,25

Wetsmenu
		17,50
3 gangenmenu door de kok samengesteld, met soep, weekschotel en toetje

broodje van de week

		 4,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
friet of gebakken aardappelen en salade

BIEREN VAN DE TAP

dranken

BRAND
Fluitje
Amsterdammer
Halve liter
Weizen
Diverse seizoensbieren

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
		
		
		
		
		

2,45
2,55
4,95
3,25
3,25

BIEREN UIT DE FLES

WARME DRANKEN

Thee (diverse smaken pickwick)
Verse muntthee
Koffie
Koffie verkeerd  	
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Grote cappuccino
Wiener mélange
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk (met rum)
Flinke dot slagroom
Diverse likeurkoffie (met slagroom)

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2,00
2,75
2,10
2,25
2,25
2,50
2,10
3,95
4,30
2,85
2,25
4,95
0,70
5,50

Amstel 0,0%
		 2,45
Amstel Radler
		 3,00
Amstel Radler 0,0%
		 2,45
Afflichem dubbel/triple
		 4,15
Grimbergen dubbel
		 4,15
Duvel 	
		 4,15
Desperados
		 4,15
Diverse seizoensbieren 			 3,25

WIJNEN

Wijn per glas
		 3,60
Wijn per fles, vanaf
		17,50
Flesje prosecco (0,2 cl)			 5,00
Aperol Spritz			 4,50

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2,20
2,50
2,50
2,30
2,30
2,30
2,30
2,75
2,30
2,20
2,95
1,80
2,20
2,20
2,00
2,00

LIKEUREN

Amaretto, Sambuca, Baileys,
Kahlua, Tia Maria, Cointreau,
Drambuie, Liqor 43, Grand Marnier
rouge, D.O.M. Benedictine,
Southern Comfort
		 4,10

WHISKEY

Four roses
		 4,00
Jack Daniels
		 4,50
Jameson
		 4,00
Bushmills
		 5,50
Canadian club
		 4,50
Jim Beam			 5,00

Scotch Whisky

FRISDRANKEN

Pepsi cola, Pepsi cola light, 7-up,
Sisi orange, Sourcy blauw & rood,
Tonic, Bitter lemon, Crystal clear,
Ginger ale, Cassis, Rivella light   	
Lipton ice tea 	
Lipton green ice tea 	
Appelsap
Tomatensap   	
Druivensap
Jus d’orange
Jus d’orange vers geperst
Crodino
Dubbelfris
Red bull
Ranja
Fristi
Chocolademelk
Melk
Karnemelk

Malibu
		 3,10
Safari
		 3,10
Passõa
		 3,10
Pisang ambon
		 3,10
Wodka
		 3,50
Gin
		 3,50
Bacardi’s rum
		 3,50
Havana club rum			 3,50
Pernod
		 4,00
Rode wodka red bull
		 5,25

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

Jonge jenever
		 2,30
Oude jenever
		 2,50
Corenwijn
		 2,50
Vieux
		 2,40
Bessenjenever
		 2,60
Beerenburg
		 2,30
Apfelkorn
		 2,60
Jägermeister
		 2,60
Sherry medium
		 3,00
Port rood of wit
		 3,00
Martini wit & rood
		 3,00
Campari
		 3,00
Advocaat met slagroom			 3,00

Ballentines
		 4,00
Famous grouse
		 4,50
Johnny Walker red label
		 4,00
Johnny Walker black label
		 4,50
Chivas regal
		 5,50
Dimple
		 5,50
Glenfiddich
		 5,75
Laghavulin 16 years
		 7,50
Laphroaig			 7,50

COGNAC

Joseph Guy ***
Courvoisier VS
Martell VSOP
Remy Martin VSOP
Remy Martin Club
Remy Martin XO
Calvados Busnel trois lys

		 3,75
		 4,00
		 4,75
		 4,75
		 7,50
		12,50
		 4,75

voor
erbij
LEKKER BIJ DE KOFFIE
Appeltaart
Hazelnootbol
Portie cake (2 plakjes)
Seizoensgebak

		
		
		
		

2,50
2,60
2,25
2,50

Lekker bij de borrel
Portie gemarineerde olijven
		 4,50
Stokbrood of Turks brood
		 5,00
met sausjes en Heks’nkaas
Portie nootjes			 3,50
Kaasstengels met chilisaus (10 stuks) 6,00
Portie nachos met guacomole,
		 6,50
gegratineerd met kaas
Gewoon lekker (10 stuks)
Bitterbal, frikandelletjes,
gehaktballetjes

		 6,00

Hot stuff (10 stuks)
(bami-, nasihapjes
en vlammetjes)

		 6,00

Portie bitterballen (10 stuks)
Portie gehaktballetjes
Portie kaas en worst

		 6,00
		 6,50
		 7,50

Wetshuysgarnituur
Schaal warme en koude
hapjes uit ons assortiment

		11,50

