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Food, drinks

Tartufo
Italiaanse ijsbonbon 
met cacao & slagroom

Caramel fudge
vanille ijs, caramelsaus, 
slagroom & stukjes caramel 
fudge

Appelcrumble
warm geserveerd met slagroom

2 kroketten rund of vegetarisch 
met brood & mosterd 
optie vega + 2,00

Huisgemaakte tonijnsalade 
met sla, augurk, kappertjes, rode 
ui, ei & mieriksworteldressing

Carpaccio  
met sla, rucola, pesto, parmezaan, 
geroosterde pitten & 
truffelmayonaise

Mozzarella  
met rucola, tomaat, basilicum, 
pesto, & geroosterde pitten

Uitsmijter 
3 spiegeleieren met ham 
en kaas

Woodies 12-uurtje 
tomatensoep, brood met een 
kroket, spiegelei met ham 
en kaas & salade

Homemade gehaktbal 
met heerlijke satésaus

Spareribs
huisgemaakte marinade

Kogelbiefstuk 
geserveerd met saus naar keuze

Luxe kipspies
geserveerd met satésaus, 
kroepoek & gebakken uitjes

Vega wrap
met groentes & huisgemaakte 
saus 

Varkensschnitzel 
geserveerd met saus naar keuze

Oerhammetje
geserveerd met honing-
mosterdsaus

Extra sauzen
champignon, knoflook, saté
rode wijn - uien saus & salsa

Extra salade

TosTi

pAnnenkoeken

Puntzak friet 
met fritessaus

Zoete aardappelfriet
met truffelmayonaise

Italiaanse salade
sla, tomaat, olijven, mozzarella, 
rode ui, huisgemaakte dressing 
& toast

Kip salade
komkommer, tomaat, rode ui, ei, 
huisgemaakte dressing & toast

Huisgemaakte tomatensoep met room
geserveerd met brood

Huisgemaakte mosterdsoep (met spekjes)
geserveerd met brood

Broodmandje
met groene kruidenmayonaise & rode 
tapenadeboter

Huisgemaakte tomatensoep met room
geserveerd met brood

Huisgemaakte mosterdsoep (met spekjes)
geserveerd met brood

Carpaccio
met rucola, pesto, parmezaan 
geroosterde pitten & truffelmayonaise

Gamba kroketjes
met sla en limoenmayonaise

Tosti met ham en kaas
met tomatenketchup

Naturel
Topping spek
Topping kaas

8,25
2,00
2,00

Wit of bruin

Woodies classic burger
homemade runderburger, kaas, sla, augurk, tomaat, 
rode ui & hamburgersaus

Woodies premium burger
homemade runderburger, kaas, bacon, gebakken ei, 
sla, augurk, tomaat, rode ui & hamburgersaus

Woodies homemade kipburger
italiaans gekruide kipburger, sla, tomaat, rode ui, 
mozzarella & hamburgersaus

Woodies homemade visburger
diverse soorten vis, sla, rode ui, augurk 
& remoulade saus

Woodies vega burger
burger op soja basis, kaas, sla, tomaat, rode ui, augurk 
& hamburgersaus

Frieten

All dAy

lunCh diner

sAlAdes

soepen

VoorgereChTen
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Tot 16:00

Broodjes
Wit of bruin

Hoofdgerechten

Vanaf  17:00

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met overheerlijke frieten, 
fritessaus & bijpassend garnituur

desserTs

Kindermenu // tot 12 jaar //  
frietzak met fritessaus, appelmoes & een frikandel of kipnuggets

Voor de kleine eTers

// Allergenen //
Heeft u een allergie? Meld het ons!

        Vegetarisch          


