
Menukaart

Wesselseweg 156      l      3774 RM Kootwijkerbroek      l      0342 - 443973

 

Borrelen!
Wessel plankje kaas |div. soorten vleeswaren
Spaans plankje nacho's | kaas | guacamole
Portie Hotwings + chilisaus (6 stuks)
Portie Kipstrips + chilisaus (5 stuks)
Portie Loempia's + chilisaus (9 stuks)
Portie Kaasstengels + chilisaus (9 stuks)
Portie Vlammetjes (9 stuks)
Portie Gemengd bittergarnituur (14 stuks) 
 met 2 sausjes naar keuze

Kipstrips  (1 kilo)
Hotwings  (1 kilo)
Spareribs (1 kilo)

Cafetaria

Like us!Like us!

Patat
Boerenpatat
Aardappelschijfjes
Kroket
Bourgondische kroket
Satékroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Kaassoufflé
Ham-kaassoufflé
Berenhap met satésaus
Bami- of Nasi schijf
Kipcorn
Pikanto
Mexicano
Knakworst
Balletje uit eigen keuken
Loempia 
Loempia speciaal (satesaus + gebakken ei)
Shoarmarol + knoflooksaus
Kipcrush + Jamballa

Mini patatje met kroket, frikandel of 4 kipnuggets 
met mayonaise, appelmoes & verrassing 
Kinderpannenkoek stroop, suiker & verrassing

Kindermenu

BUCKETS 1 KG

Door prijswijzigingen van leveranciers kunnen wij alleen maar dag prijzen garanderen. 
Deze kunt u vinden op het krijtbord



Dinerkaart
Voorgerechten
Stokbrood kruidenboter uit de oven
Stokbrood kruidenboter | aïoli
Tomatensoep
Soep van de Dag
Carpaccio pesto | balsamico | pijnboompitten
Zalm met toast

 

Plate gerechten
"geserveerd met salade, friet of gebakken aardappelen of aardappelschijfjes"

Kipsaté (200gram)
Schnitzel 
Boerenschnitzel 
(extra optie: met gebakken ei en kaas)
Cordonbleu
Biefstuk van de haas
Spareribs van zichzelf licht pittig
Varkenshaas met champignonroomsaus
Karbonade
Zalmfilet met vissausje
Ossehaaspuntjes met pepersaus
Noedels met keuze uit: Kip | Biefstuk | Gamba's 
Mixed grill vanaf 2 personen 
 
Al deze gerechten zijn aan te vullen met diverse sauzen warm en koud 

Lunchkaart
Broodjes
Kaas
Ham
Ei
Rosbief
Gezond 
Kroket
Bourgondische kroket
Frikandel
Kaassoufflé
Gehaktbal (uit eigen keuken)
Warm vlees met gebakken ui | ei | champignons
Hamburger speciaal
Kipburger
Shoarma (pitabroodje & knoflooksaus)
Hete kip 
Wessel verse hamburger  l  geb. ei l warmvlees  l ui l saus

Luxe Broodjes
Standaard geserveerd op een crusticobol wit/bruin

Carpaccio | truffelmayonaise | pijnboompitten
Gerookte Zalm | roomkaas | ui
Filet American | ui | ei
Tonijnsalade (huisgemaakt)
Brie | honing | walnoten
Beenham | honingmosterddressing
Club Sandwich

Eiergerechten
Uitsmijter Kaas of Ham
Uitsmijter Ham & Kaas
Uitsmijter Rosbief
Uitsmijter Spek
Uitsmijter Wessel 
ham | kaas | rosbief | 4 eieren

Omelet Naturel
Omelet Kaas of Ham
Omelet Ham & Kaas
Omelet Champignons
Boerenomelet

12-uurtje
mini soepje | sneetje kroket | mini uitsmijter h/k

Tosti ham | kaas
Tosti Hawaï ham | kaas | ananas
Tosti WESSEL 
oude kaas | kipfilet | rode ui | sambal mayonaise

2 kroketten met brood
2 bourgondische kroketten met brood
Kipsaté met brood
Biefstuk met brood

Salade Hete kip
Salade Gerookte zalm
Salade Biefstukpuntjes

Lunchkaart

Kapsalon! Keuze uit Shoarma of Kipdöner
Friet | knoflooksaus | kaas | sla

Door prijswijzigingen van leveranciers kunnen wij alleen maar dag prijzen garanderen. 
Deze kunt u vinden op het krijtbord


