Plate gerechten

Tot 17.00 uur

geserveerd met frites of gebakken aardappelen of
zoete aardappelfrites (meerprijs 2,50) en rauwkostgarnituur
Wrap kip krokant
€ 15,95
cheddarkaas, bacon, tomaat, sla, rode ui en honingmosterdsaus

Hoofdgerechten

Vanaf 17:00 uur

Soft shell taco’s
€ 15,00
3 kleine wraps gevuld met sla, rode ui, salsa, aangevuld met pikante
kippendij, vegan fetakaas of biefstukreepjes (bief meerprijs € 2,50)

Hollandse biefstuk
biefstuk van de kogel met sausje naar keuze

€ 18,50

Bavette
platte biefstuk van rund met saus naar keuze

Saté van de haas
gemarineerde varkenshaasstukjes met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en atjar

€ 15,50

Vleesspies
€ 26,50
grote spies met varkenshaas en biefstuk met knoflook- en grillsaus

Schnitzel
gepaneerde varkensschnitzel met sausje naar keuze
extra champignons en ui

€ 15,50

Shortribs
Gemarineerde, malse spareribs van rundvlees

€ 24,50

Wrap kip krokant
cheddarkaas, bacon, tomaat, sla, ui en honingmosterdsaus

€ 15,95

Hollandse biefstuk
biefstuk van de kogel met saus naar keuze

€ 18,50

Saté van de haas
gemarineerde varkenshaasstukjes met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en atjar

€ 15,50

Schnitzel
gepaneerde varkensschnitzel met sausje naar keuze

€ 15,50
€ 24,50

€ 11,50

Onmeunige schnitzel
megaschnitzel van 450 gram met saus naar keuze
extra champignons en ui

€ 16,95

Proeverij vis
3 soorten vis, waaronder gamba’s en vis van het seizoen
Viscurry
diverse vissoorten met basmatirijst en gele curry

€ 2,50

Pasta’s

Hele dag

Linguine pasta geserveerd met
Gamba’s
€ 16,95
gemarineerde gamba’s, courgette, paprika, saus van tomaten
en basilicum en Parmezaanse kaas
Alfredo
€ 12,50
kippendij, oregano, champigons, ui, zure room en Parmezaanse
kaas
Aglio e olio
olijfolie, knoflook, pikante kruiden, Parmezaanse kaas
extra gamba’s ( 5 stuks)

Voorgerechten

€ 24,50

Vanaf 17:00 uur

Carpaccio D.I.Y.
met basilicummayonaise, tomaatjes, olijven, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en salade

€ 12,50

Gamba’s
gemarineerde gamba’s in licht pikante, romige saus, brood en
een kleine salade

€ 11,95

Tot 17.00 uur

2 plakken vloerbrood wit of donkerbruin
Jonge kaas
tomatensalsa en honingmosterdmayo

€ 6,95

€ 23,50

Oude kaas
tomatensalsa en honingmosterdmayo

€ 7,50

€ 17,50

Geitenkaas of brie
walnoot en honing (warm)

€ 8,95

Burrata
groene pesto en tomaat (warm)

€ 9,95

Brie
en ananas (warm)

€ 8,95

Filet americain
met of zonder verse uitjes

€ 6,95

Gezond
achterham, kaas, gekookt ei, komkommer en tomaat

€ 8,95

€ 2,50

Shakshuka
€ 14,50
diverse groenten in kruidige saus met falafelballetjes en een eitje
Dry aged biet
gerijpte, gedroogde en gepekelde rode bieten met vegan
rodewijnsaus en gefrituurde paprika

Broodjes

€ 22,50

Dordogne
€ 7,95
champignons gefrituurd in bierbeslag met knoflooksaus en een
kleine salade

Hamburgers

Panzanella
salade met vegan fetakaas, rucola, pijnboompitjes en olijven

€ 9,50

€ 11,50

Warme achterham
en satésaus

€ 8.95

Simply Italian
burrata met panzanella, pijnboompitjes, tomaatjes, olijfolie,
rucola en pesto

€ 11,50

Naturel
dubbele hamburger op brioche bol, met sla, rode ui, tomaat
en hamburgersaus

€ 9,95

Kaas
dubbele hamburger op brioche bol, met sla, rode ui, tomaat,
cheddarkaas en hamburgersaus

€ 13,50

Carpaccio
basilicummayonaise, pijnboompitjes, olijven, tomaat en
Parmezaanse kaas

€ 8,50

Wetsburger
dubbele hamburger op brioche bol, met sla, rode ui, tomaat,
cheddarkaas, bacon en hamburgersaus

€ 14,95

Tonijnsalade
rode ui, kappertjes en frisse saus
Gerookte zalm
rode ui, kappertjes en basilicummayonaise

€ 9,95

Pikante kip
paprika, ui en knoflooksaus

€ 8,95

Vegan broodje van de maand

€ 9,95

Taboulleh gamba’s
€ 12,50
salade met couscous en gebakken gamba’s, afgeblust met Pernod

Hele dag

hamburger van 100% rundvlees, geserveerd met frites of gebakken
aardappelen en mayonaise.

Vegan
€ 15,95
vegan burger met sla, tomaat, rode ui, avocado, tomaten salsa

Tosti’s

Tot 17.00 uur

Tosti kaas

€ 3,00

Tosti oude kaas

€ 3,50

Tosti ham / kaas

€ 3,75

Tosti ham / kaas / ananas

€ 4,25

Tosti oude kaas / gegrilde kip / pesto en kleine salade

€ 6,50

Wraps

Tot 17.00 uur

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

€ 9,50

Gegrilde kipfilet
frisse saus, sla, komkommer, tomaat en rode ui

€ 8,95

Vegan
wrap van rode bieten, hummus, peer, rucola, agavesiroop en
vegan Parmezaanse kaas

€ 7,95

Club Sandwiches

Tot 17:00 uur

wit of donkerbruin brood en naturel chips

Warme lunchgerechten

Tot 17:00 uur

Taveernetoast
2 plakken vloerbrood, champignons, ui, achterham,
ananas, gegratineerd met kaas

€ 9,50

Twee Kwekkeboom kroketten
met 2 plakken vloerbrood, boter en mosterd

€ 8,95

Gehaktbal
met 2 plakken vloerbrood, boter en mosterd

€ 7,95

Uitsmijter / omelet

Tot 17.00 uur

2 plakken brood en 3 eieren

Zoete aardappelsoep
met kleine salade en Turkse loempia

€ 5,95

Kaas

€ 7,50

uitjes

Ham en kaas

€ 8,50

nacho’s met gesmolten kaas en dipsaus

Champignon en spek

€ 8,50

kaas/bacon hamburger

Boerenomelet

€ 8,50

bavette met rodewijnsaus

Wetshuys

€ 9,50

viscurry met rijst

€ 8,50

gefrituurde uienringen

Tot 17.00 uur

Wetslunch 2.0 (2 personen)
€ 9,95 p.p.
vloerbrood met tonijnsalade, 2 taco’s pikante kip, vloerbrood met
achterham en honingmosterdmayonaise en kopje soep naar keuze
Wetslunch Vega (2 personen)
vloerbrood met jonge kaas een honingmosterdmayonaise,
vegetarische taco’s, vloerbrood met geitenkaas, biet en peer,
rauwkost en kopje soep naar keuze

€ 9,95 p.p.

Buddha Bowls

Hele dag

basis van parelcouscous met dressing, komkommer, edamame,
tomaatjes, avocado, mango en paprika
€ 15,50

Buddha bowl krokante kip

€ 13,50

Buddha bowl fetakaas (ook vegan verkrijgbaar)

€ 14,50

€ 14,50

Wokschotels

Hele dag

Kippendij

€ 13,50

Gamba’s

€ 16,50

udon noodles met gemengde groentes, licht pikante woksaus,
gegarneerd met sesamzaadjes en:

Burrata/panzanella

€ 15,00

Biefstukpuntjes

€ 18,50

Caesar met gegrilde of krokante kip
romaine sla, bacon, ansjovis, gepocheerd ei, Parmezaanse
kaas en croutons

€ 12,95

Gamba’s (9 stuks)

€ 18,50

Kippendij (ook vegan verkrijgbaar)

€ 18,50

Hele dag

basissalade van sla, komkommer, tomaat, olijven, rode ui en dressing.
Biefstukpuntjes

€ 8,95

€ 75,00

taco’s met kip en biefstuk

Buddha bowl gerookte zalm (ook vegan verkrijgbaar)

Maaltijdsalades

brood en knoflooksaus
loaded fries met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en gebakken

€ 9,50

€ 5,95

rauwkostsalade

€ 8,50

Smashed avocado
rucola, rode ui, tomaat, vegan fetakaas en pijnboompitten

Mosterdsoep
bereid met grove en fijne mosterd

taco’s met kip en biefstuk

Ham

Wetslunch
€ 10,95
vloerbrood met kroket, Turks broodje met kipfilet en Heks’nkaas
en kopje soep naar keuze

€ 5,95

kaas/bacon hamburger

Sharing platter deluxe voor 2 à 3 personen

Wetslunch

Tomatensoep
met tomatenblokjes voor een extra bite

nacho’s met gesmolten kaas en dipsaus

€ 5,50

€ 9,50

€ 5,95

uitjes

Naturel

Gerookte zalm
tomaat, sla, komkommer, rode ui en basilicummayonaise

Taveernesoep
goulashsoep met rundvlees

€ 55,00

gamba’s met noodles

Boerenomelet vega

Hele dag

gerechten om te delen voor 2/3 personen
loaded fries met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en gebakken

€ 9,50

geserveerd met wit of donkerbruin vloerbrood, room en bosui

Vanaf 17.00 uur

Sharing platter voor 2 à 3 personen

Kip / bacon
tomaat, sla, komkommer en frisse saus

Soepen

Hoofdgerecht specials

rauwkostsalade
brood met kruidenboter en knoflooksaus

Nagerechten

Hele dag

Cheesecake
met compote van ananas, mango en limoensorbetijs

€ 9,95

Vegan taartje
vegan desserttaartje met garnituur van het seizoen

€ 9,95

Tiramisu
met smaak van het seizoen

€ 10,95

Chocolade en vanille
€ 9,50
warm chocoladetaartje met vanille-ijs, karamelsaus en slagroom
Heisse Liebe
vanille-ijs met saus van warme frambozen en slagroom

€ 8,95

