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VOORGERECHTEN
Tomatensoep
met rustiek broodje en kruidenboter

4.75

Toast
met ham | champignons | ui | gebakken spekjes

8.00

Soep van de chef
met rustiek broodje en kruidenboter

5.25

Chicken wings
6 stuks

8.00

Pasteitje met ragout
uit eigen keuken

8.00

Garnalen in knoflook tip!
met rustiek broodje en kruidenboter

10.00

Broodplank aioli / tapenade / truffelmayo

7.50

Plateau finger food
3 chicken wings, 3 uienringen en 3 garnalen

12.00

Wist u dat..?
•

• Wij vol trots voor u klaar staan en u verwelkomen in ons bedrijf
• Het voor kan komen dat u langer moet wachten door personeelstekort, hopende op uw begrip hiervoor
Wij veel huisgemaakte producten hebben en hier ook onze uiterste best voor doen om u een optimale beleving te geven
• Wij regelmatig seizoensproducten hebben die niet op de kaart staan
• Wij catering verzorgen voor uw feest (zakelijk of privé)
• WIj uw zakelijke lunch kunnen verzorgen: broodjes | soep | saté in hotpot | buffet,
informeer naar de mogelijkheden via info@restariawouters.nl

SALADES
Alle salades worden geserveerd met een rustiek broodje en kruidenboter

Salade Kip
10.50
sla | komkommer | tomaat | rode ui | maïs | kipfilet | ei |
croutons | honing-mosterd dressing

Salade Pikante Kip
10.50
sla | kipreepjes in pikante saus | taugé | ananas | paprika

Salade Gerookte Zalm tip!
13.50
sla | komkommer | tomaat | zalm | kappertjes | asperges
ei | whisky cocktailsaus

Salade Carpaccio
12.50
sla | komkommer | carpaccio | basilicumdressing |
truffelmayo | kappertjes | zongedroogde tomaten |
pijnboompitjes | kaas

Salade Tonijn
10.50
sla | tomaat | komkommer | olijven | rode ui | tonijn | ei |
croutons | honing-mosterd dressing

Salade Biefreepjes tip!
12.50
sla | zoetzure komkommer | taugé | zongedroogde
tomaat | biefreepjes | paprika | teriyakisaus

Salade Geitenkaas
10.50
sla | tomaat | komkommer | geroosterde paprika |
basilicumdressing | geitenkaas | honing | walnoten
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hoofdgerechten
VISGERECHTEN

VOOR DE KIDS

Gekookte mosselen (seizoen) mits voorradig 20.00
friet of brood | vers gekookte mosselen 1kg per
pannetje | sausjes

Pannenkoek met stroop | suiker | jam

4.10

Poffertjes 12 stuks met suiker

4.10

Fish and Chips tip!
15.50
friet | 1 op de huid gebakken heekfilet | 1 gepaneerde
heekfilet | remouladesaus | sla

Spaghetti met kaas

6.00

Visnuggets 4 stuks
met friet en saus naar keuze

6.00

Scampi in knoflookolie
15.50
friet of brood | sla | scampi gebakken in knoflookolie

Diverse kinder frietjes

Visnuggets met kruiden
12.50
friet | remouladesaus, knoflooksaus of ravigottesaus

Kinderijsjes
met verrassing

Gepaneerde mosselen
friet | sla | sausjes

Kidsmenu

12.50

Spaar mee
voor toffe
cadeaus!

600

Friet met tomatenketchup en
mayonaise en keuze uit een
frikandel, 4 bitterballen of 4
kipnuggets en Capri Sun + verrassing
€ 0.50 van ieder kidsmenu gaat naar Kika

v.a. 1.60
3.00

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten behalve bami, nasi, spaghetti en macaroni worden geserveerd met friet en salade

Surf & turf tip!
21.00
kogelbiefstuk 180 gram | 3 scampi’s | kreeftensaus

Varkenshaasje
varkenshaas 180 gram | saus naar keuze*

15.25

Kogelbiefstuk 180 gram
malse kogelbiefstuk | saus naar keuze*

18.00

Kipsaté
uit eigen keuken met kroepoek

15.25

Schnitzel XXL 500 gram
voor de échte vleeseter

21.00

Schnitzel 180 gram
met appelmoes en zigeunersaus

15.25

Beerze Burger menu tip!
19.75
burger 175 gram | sla | tomaat | dillchips | uien compote
gemaakt van Beerze bier | short rib | BBQ saus gemaakt
van Beerze Bier | Beerze biertje

Boerenschnitzel tip!
16.50
gebakken uien | champignons | paprika | spekjes

Bami of nasi
13.50
gebakken ei | kroepoek | atjar uit eigen keuken | sla
Spaghetti of macaroni
11.00
uit eigen keuken met kaas en sla | macaroni met
gebakken ei

Gyros of shoarma
met knoflook- en shoarmasaus

13.00

Döner kebab (halal)
met knoflook- en shoarmasaus

13.00

Spareribs
17.50
botermalse spareribs | knoflooksaus | piri-piri saus

Halve haan
met appelmoes

13.25

Pepersaus, champignonsaus of rodewijnsaus
meerprijs € 2.50

hoofdgerechten

