WISSENKERKE CLASSICS

SALADES

CARPACCIO

9.5

Klassieke carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise of pesto, notensla,
tomaatjes, Parmigiano Reggiano druppels en gebrande pijnboompitten

KNETTERGEKKE 1995

15.5

Knettert letterlijk op je tong
100% black Angus burger op een robuust broodje, bacon, tomaat en rode
uienringen, knapperige sla, Giant hamburgersaus, ketchup, gebakken ei en
gefrituurde uienringen, friet met mayonaise

hofleverancier van Wissenkerke.
geserveerd met kroepoek, atjar, gado gado
en friet of witte rijst

9 /15

Met gebakken gamba’s of gegrilde steak, paksoi, rettich, zoetzure komkommer en crunchy wasabi bolletjes, taugé, radijs en geroosterde sesamdressing

CEASAR SALADE (M/L)

9 /15

17

Pindasaus seroendeng en bawang goreng

RAWIT

17

Pittige ketjapsaus seroendeng en bawang goreng

FALAFEL SALADE (M/L)

P.P 12

Carpaccio, gerookte zalm, gebakken gamba’s, falafel balletjes, brood met
smeersel kipkerrie salade en gefrituurde uienringen. Per twee personen te
bestellen

9.5

Klassieke carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise of pesto, notensla,
tomaatjes, Parmigiano Reggiano druppels en gebrande pijnboompitten

CARPACCIO VEGGIE

9

FRIED CHICKENWINGS

7

Zes heerlijke hete vleugels, kies je dip
Dips - Sweet smokey BBQ of Indian of Thai of Morroccan

SOTO AJAM

8

Originele rijk gevulde Indische kippensoep, zoals mijn oma die vroeger
maakte

TOMATENSOEP

Ook als vegetarisch te bestellen
De authentieke met rundergehaktballetjes en geslagen room

6

15.5

100% Black Angus burger op een robuust broodje, cheddar, tomaat, bacon
en ananas, knapperige sla, ananas mango-chutney en gefrituurd ui nestje

15.5

Een 100% plantaardige hamburger, verrijkt met zeewier! De burger is
gemaakt van geroosterde sojasnippers en kombu (zeewier). Als ﬁnishing
touch: een pittige en romige vegan weedsauce met Hollandse Zeesla uit
Zeeland. Lekker!

al onze hoofdzaken worden geserveerd met friet,
dagverse groenten en een heerlijk bakje salade

P.P 24

Kipsaté met pindasaus en kroepoek, kipstukken, Thai ribs, BBQ chicken,
friet en caesarsalade. Per twee personen te bestellen

hofleverancier van Wissenkerke.
geserveerd met kroepoek, atjar, gado gado
en friet of witte rijst

17

RAWIT

17

Pittige ketjapsaus seroendeng en bawang goreng

DINERBON
én om te
bonnen! Leuk om te geven
Wij hebben ook diner / lunch
- en € 50,gbaar in bedragen van € 20,
krijgen.De bonnen zijn verkrij
A L L E R G I E ? L A AT H E T O N S W E T E N

EVERGREEN - PÊCHE MELBA

7

Vanilleroomijs, perzik, frambozensaus, amandelschaafsel en slagroom

EVERGREEN - DAME BLANCHE

7

VANILLA

7.5

Crème brulee met een bolletjes vanille ijs

CHOCOMOUSSE

7.5

Witte en pure chocolademousse, frambozensaus en gebakken chocolade

BANANENSPLIT

7.5

Vanille ijs met slagroom, banaan en chocoladesaus

CHEESECAKE

7.5

Huisgemaakte cheesecake van witte chocolade met een bol roomijs

ZALMFILET WASABI 200 GR
DE VISAFSLAG – VIS VAN DE DAG

18
19

½ KIP - 600GR
Onze kip is 24 uur lang gemarineerd in onze speciale kruidenmelange. Hij
is super gaar én super lekker!

½
½
½
½
½

KIP NATUREL
KIP SMOKEY BBQ
KIP INDIAN
KIP THAI
KIP MARROCAN

15
15
15
15
15

VEGGIE

KIDS
DE ORGINELE NEDERLANDSE PANNENKOEK

8

Pannenkoek ham, kaas, spek, appel of ananas
Extra ingrediënten +0,50

JULIES TOMATENSOEP

6

Ook als vegetarisch te bestellen
Met de originele rundergehaktballetjes en geslagen room

WISSEN

LIZZIES’S SATÉ

8

Kipsaté met satésaus, verse friet en seizoensgroente

ELINIA’S BURGER

Met verse friet, appelmoes
K IenTmayonaise
CHE

BORN IN

7.5

N - BAR - DELIV

KINDERIJSJE

Oké. We hebben twee vegetarische gerechten, maar die zijn dan ook de
allerlekkerste wat je ooit gegeten hebt!

4

Zelf maken in de keuken

15

Romige risotto Parmigiano met pesto, bospaddestoelen, gebrande
pijnboompitten en gepofte balsamico tomaatjes

CANNELLONI - GLUTENVRIJ

16

Spinazie cannelloni met beachamelsaus, Parmigiano Reggiano en gepofte
boekweit

WAT GA JE NOG EXTRA KIEZEN?

KIPSATÉ VAN MARI RASA

Pindasaus seroendeng en bawang goreng

Al onze gerechten wo
rden vers bereid na
uw bestelling. Daard
tijdens grote drukte
oor kan het
wel eens gebeuren
da
t u iets langer op uw
moet wachten dan
gerecht
u van ons gewend
bent. We hopen op
uw begrip.

18

RISOTTO ORGINAL

BAWANG

VERS BER
EID
DAT KO S T T
IJD

18

VIS UIT DE HEMELSE ZEE

15.5

Knettert letterlijk op je tong
100% Black Angus burger op een robuust broodje, bacon, tomaat en rode
uienringen, knapperige sla, Giant hamburgersaus, ketchup, gebakken ei en
gefrituurde uienringen

BORN IN 1995 PROEVERIJ

Ben je nog niet uitgegeten? Of omdat je het gewoon niet kunt laten? Voor
de zoetekauwen en ijsbrekers!

Dagelijks uit IJmuiden van de visafslag

15

HOOFDZAKEN

huisgemaakt natuurlijk! niet vergeten te blazen

Sweet, sweet smokey BBQ

5

100% Black Angus burger op een robuust broodje, bacon, tomaat en
knapperige sla, rode uienringen, hamburgersaus, augurk en cheddar

SOEPEN

18

RIBS INDIAN 600 GR

LEKKER TOETJE

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus, kletskop en slagroom

Sausje van soja, li moen, verse gember, pepers en koriander

Extra burger extra bacon extra cheddar

EAT WEED

RIBS BBQ 600 GR

RIBS THAI 600 GR

UPGRADE YOUR BURGER - DOUBLE DOUBLE

KNETTERGEKKE 1995

19
21
20

Met een spicy sausje uit onze eigen keuken

skip the Angus if you feel like chicken!
al onze burgerzaken worden geserveerd
met friet en een heerlijk bakje salade

HAWAI BURGER

Flinterdun gesneden rode biet met geitenkaasmousse en appel-chutney,
notensla, gesuikerde pecannoten en gepofte boekweit

BIEFSTUK 200 GR
BAVETTE FLAMMED 200 GR
KALFSRIB-EYE 200 GR

SMOKED BBQ RIBS

9 /15

BACON & CHEESE

VAN TE VOREN

Heerlijk sappig, direct van de grillplaat. Maak uw sauskeuze: pepersaus,
champignonsaus, stroganoffsaus of rode portsaus

Romeinse sla met gegrilde kip, uitgebakken spek, gekookt ei, ceasardressing, Parmigiano Reggiano druppels en rustiek croutons

BURGERBAR

BAWANG

CARPACCIO

JAPANSE SALADE (M/L)

Heerlijke falafel balletjes, raita-saus, gepofte boekweit en frisse komkommer,
crunchy honing nuts, zoetzure rode biet, mint, knapperige sla en tomaat

KIPSATÉ VAN MARI RASA

HAVE IT ALL OP EEN PLANK

PREMIUM STEAKS

met oerbrood en kruidenboter

MAYONAISE
TRUFFEL MAYONAISE
VERSE FRIET MET VLAAMSE MAYONAISE
BROOD MET TOPPING

0.5
0.5
4.5
4.5

UW AMSTERDAMSE BEDRIJFSBORREL
2 uur onbeperkt. Onze medewerkers leggen het u graag uit!

DE JORDAAN 19.50 PP
DE DAM 24.50 PP
DE PIJP 29.50 PP

GEOPEND VAN MAANDAG TM VRIJDAG
VAN 11.30 TOT 22.00 UUR

