BISTRO MENU
WAT VOORAFGAAT

GROENVOER
Carpaccio € 15,50

Carpaccio € 9,95
Truffelmayonaise – rucola - pijnboompitten - Parmezaanse kaas

Als een vis in het water € 12,50
Gerookte zalm - Hollandse garnalen - tonijnsalade

Oma’s Ballen soep € 6,00
Dubbel getrokken runderbouillon met ballen en peterselie

Voor spek en bonen € 9,95
De echte Tiroler spek

Caprese spies (V) € 9,50

Carpaccio- salade - pesto dressing pijnboompitten - Parmezaanse kaas

Gerookte zalm € 15,50
Gerookte zalm - honing mosterd dressing - wasabi
créme - rode ui - kappertjes.

Griekse salade (V) € 13,50
Frisse salade – tzatziki - olijven - fetakaas
Steppegras met Zaanse mayonaise i.p.v. brood + 2,50

Spies van buffelmozzarella – basilicum – tomaat - balsamico crème

WAT DAARNA KOMT

Garnalen bende € 11,50

V O O R G E R E C H T E N

Gepelde garnalen in kokende knoflook olie

Kalf Spareribs € 25,00

Stoete en smeersels (V) € 5,50

Langzame gegaarde kalf spareribs

Wisselvallig € 6,00

Hup-sate € 17,50
De lekkerste kipsaté aan een spies

Wisselende dag soep met stoete

VEELVRAAT

Als een vis op het droge € 21,50
Langzaam gegaarde zalmfilet

XXXL BURGER EIJG&WIJS € 17,00

De kogel is door de kerk € 24,50

Runderburger – ui – champignon – spek – ananas – cheddarkaas salade - uienringen.

Kogelbiefstuk van 200 gram: keuze uit
kruidenboter – pepersaus- champignonroomsaus

XXXL Griekse Burger € 16,50

Kalkoen schnitzel € 17,50

Kip/kalkoen burger – tzatziki – feta - gebakken rode ui - salade

Verse kalkoen schnitzel van de lokale poelier.
Keuze uit champignon roomsaus- pepersauspreiselberen of naturel

XXXL Mexicaanse burger € 17,00

Runderburger- Tortilla chips - pittige saus - cheddar kaas – guacamole Bovenstaande gerechten worden standard geserveerd met steppengras.
Quinoa burger (V) € 16,00

Salade – tomaten - zoete aardappel friet.

Chateaubriand van ossenhaas € 80,00
Voor twee personen een flinke haas +/- 1 kilo met
diverse aardappels, groente, sausen op een plank
geserveerd.
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
verschillende bijgerechten.

Ben je een beetje Eijg&Wijs vertel dan uw wensen

NOG PLEK OVER?
DINER VOOR DE KLEINE
ET(T)ERS
WAT VOORAF GAAT
Oma’s ballen soep €4,00
Spies met meloen en ham €4,50

WAT DAARNA KOMT
Ken ik niet € 8,75
2 Mini broodjes hamburger met patat
Wil ik niet € 4,75
Patatje met kipnuggets, frikandel, kaassoufflés
Mag ik niet € 6,50
Pizza, Margherita
Doe ik niet € 6,50
Pizza Hawaii
Weet ik niet € 6,50
Pizza salami
Snap ik niet € 6,00
Pannenkoek met stroop of poedersuiker
Begrijp ik niet € 6,50
Pannenkoek met spek
Lust ik niet € 7,00
Mega hotdog met saus en patatjes

Chocolade is het antwoord € 9,00
Gewoon heul veul chocolade
Panna cotta met caramel € 7,00
Niet te moeilijk € 6,50
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Cheescake met aardbeijen € 7,50
Italiaans lekker € 8,50
Italiaanse scroppino gemaakt van citroen, wodka
en prosecco.
Churros met vanille-ijs en kaneelsuiker € 6,00
Kaaskop € 9,50
Verschillende soorten kaas hapjes

Laat het spek niet van het bord eten € 0,Een leeg bordt en eet van je ouders mee

ALS DE BUIK NOG NIET VOL GENOEG ZIT
2 Bolletjes ijs met slagroom €4,50
Keuze uit: vanille, chocolade, straciatella

Koffie met ‘n tik
Spanish coffee € 6,95
Irish coffee € 6,95
Italian coffee € 6,95

He’j ’t an de tied
In de zomervakantie
Dinsdag Italiaanse avond in de bistro (pizza, pasta ect)
Woensdag pannenkoeken dag.
Elke donderdag en zaterdag cocktailparty vanaf 15.00 uur
Bistro elke dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Elke dag bij Snackbar Eijg&Wijs verse broodjes af te halen
tussen 08.00 uur en 10.00 uur

Voor de echte doorzetters
Coffee Eijg&Wijs € 7,50

