Lunch

Warme hap

tot 16:00 uur

Halve kip
volgens ons geheime recept

Soepen geserveerd met brood
Verse huisgemaakte tomatensoep
Verse huisgemaakte dagsoep

12,25

Kipschnitzel
5,95
5,95

13,95

met brood en salade

Puntzak friet

4,00

met mayonaise

brood en mosterd

2 vega kroketten
brood en mosterd

Gerookte kip

8,25
8,25
8,50

sla, ui, pesto, tomaat, ei, komkommer
en honingmosterd dressing

Gerookte zalm

9,95

roomkaas, rode ui, sla en mosterd dille dressing

Carpaccio

9,50

rucola, pesto, pijnboompitten, parmezaan
en balsamico dressing

Gezond

7,95

ham, kaas, sla, komkommer, ei, rode ui
en honingmosterd dressing

Beenham

8,95

warme beenham uit de oven met rucola
en honingmosterd dressing

Brie

8,95

warme brie uit de oven met rucola, rode ui,
geroosterde walnoten en honing

Uitsmijter

9,50

3 gebakken eieren, ham, en-/of kaas en salade

Tosti met ham en-/of kaas

4,95

Tosti zalm

5,95

zalm, kaas en rucola
pesto, kaas, salami en tomaat

Huisgemaakte pannenkoek

5,95

Toppings:
Appel, nutella, kaas of spek

1,50

5,50

p/st.

Maaltijdsalades

Ceasar salade

12,95

13,95

Kip, rode ui, croutons, parmezaan, tomaat, ei, bacon,
boontjes, huisgemaakte dressing & toast

Salade gerookte zalm

13,95

magere runderburger, sla, tomaat, rode ui,
kaas, bacon, curry en mayonaise

10,50

dubbele burger met sla, tomaat, rode ui, kaas, curry
en mayonaise

homemade kipburger met sla, tomaat, rode ui,
cheddar cheese, nacho chips, jalapeño pepers
en salsa

5,95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met

Verse huisgemaakte dagsoep

5,95

Gebakken kastanje champignons

6,95

brood en verse kruiden

Zalmsalade

8,95

mix van zalm, garnalen en huisgemaakte dressing

12,95

overheerlijke frieten, mayonaise en salade

Warme sauzen & extra’s
voor bij de hoofdgerechten

Champignonroomsaus, pepersaus
of satesaus

1,75

Overheerlijke friet of salade

3,00

Gebakken zeebaars

17,95

Diamanthaas steak (200 gr)

21,50

Kipschnitzel

18,95

Nagerechten

Luxe kipspies

17,95

Caramel fudge
vanille ijs, caramelsaus, slagroom

Huisgemarineerde spareribs

20,95

Kinderijsje

Varkens ribroast

17,95

vanille ijs met slagroom

Woodies super burger

14,95

Woodies vega burger

Cafe special

Woodies wafel

mayonaise

vanille ijs, chocoladesaus en slagroom

17,50

Woodies homemade chili chips burger

17,50

homemade kipburger met sla, tomaat, rode ui,
cheddar cheese, nacho chips, jalapeño pepers,
en salsa

Falafel
platbrood, roergebakken groente
en eigengemaakte saus

15,95

5,95
8,25

vanille ijs, vers fruit, slagroom en aardbeiensaus

dubbele burger, sla, tomaat, rode ui, kaas, curry en

Woodies homemade bacon & egg burger

5,25

koffie met zoete lekkernijen

Sorbet
14,95

7,25

en caramel fudge

heerlijk mals

bacon, augurk, omelet en hamburgersaus

magere runderburger, sla, tomaat, rode ui, kaas,
bacon, augurk, omelet en hamburgersaus

Woodies homemade chili chips burger

Verse huisgemaakte tomatensoep

magere runderburger, sla, tomaat, rode ui, kaas,

12,95

8,95

9,50

Carpaccio

kaas, bacon, curry en mayonaise

10,50

Kidsbox tot 12 jaar

patat, snack naar keuze uit frikandel of
kipnuggets, met snoep en een verrassing

magere runderburger, sla, tomaat, rode ui,

Burgers

Woodies homemade bacon & egg burger

4,95

satesaus, kroepoek en gebakken uitjes

gerookte zalm, garnalen, rode ui, komkommer,
tomaat, huisgemaakte dressing & toast

Woodies super burger

Broodmandje

Voor de kleine eters

Hoofdgerechten

Geroosterde paprika, basilicum, olijven,
pijnboompitten, tomaat, rode ui,
huisgemaakte dressing & toast

Woodies vega burger

Tosti wit of bruin brood
Tosti salami

Pannenkoeken

Salade mozzarella

Voorgerechten
rucola, pijnboompitten, parmezaan
en balsamico dressing

Broodjes wit of bruin brood
2 kroketten

Diner

6,50

