
De smaak van Woods 
 

De hele maand maart verwennen wij u graag met de specialiteiten van onze koks. Ontdek de smaak van 

Woods in de vorm van een proeverij.   De gerechten worden in kleinere porties geserveerd dan u gewend bent, 

waardoor u van alles kunt proeven. Elk gerechtje op de menukaart wordt met veel aandacht en passie bereidt 

door ons professionele keukenteam. Probeer te onthaasten en vooral te genieten bij Woods. 
 

 

 

Voorgerechten 

Rundercarpaccio 
Geroosterde pijnboompitjes, 

zongedroogde tomaatjes, gedroogde 
spekjes, Parmezaanse kaas en 

pestodressing 
 

Pasteitje (v) 
Gevuld met champignonragout 

 

Geitenkaasje 
Omwikkeld met spek geserveerd op 

een bedje van sla met honing- 
mosterddressing 

 

Zalmtartaar  
Klassieke zalmtartaar aangemaakt met 

huisgemaakte remouladesaus 
geserveerd met toast 

 

Gamba’s 
Op een bedje van zeekraal met 

limoendressing 
 

Salade Tonijn 
Tonijn, kappertjes, ansjovis, olijven en 

limoendressing 
 

Salade Brie 
Brie met peer, noten en 

honingdressing 
 

Bouillabaisse 
Rijk gevulde vissoep 

Seizoenssoep 
Bleekselderijsoep met zalm en dille 

 

Tomatensoep 
Met room en croutons 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hoofdgerechten 

Tongfilet 
Geserveerd met chinese kool en 

pomme duchesse 
 
 

Black Tiger Garnalen 
Geserveerd met spinazie en 

risotto 
 

Lamsfilet 
Geserveerd met bloemkool, 

pomme duchesse en een 
gembersausje 

 

Hertenbiefstuk 
Geserveerd met chinese kool en 

champignonrisotto 
 
 

Kalfsoester 
Geserveerd met provinciale 

tomaat en dauphine aardappel 
 

Eendenborst Picasso 
Geserveerd met grote frieten 

 
 

 

Tournedos 
Geserveerd met provençaalse 

tomaat, dauphine en romeinse saus 
 

Hamburger 
Geserveerd met friet en doperwten 

 

Schnitzel 
Geserveerd met grote friet en wortel 

 

Varkensrollade 
Geserveerd met aardappelkroketjes 

 

Gemarineerde Spareribs  
Geserveerd met sausjes en grote 

frieten 
 

Kipsaté 
Geserveerd met bloemkool en 

luciferfrietjes 
 

Gevulde Portobello (v) 
Gevuld met diverse groenten en kaas 

geserveerd met friet 
 

Lasagne (v) 
Groentemix met brie en kaassaus 

 
 

Bijgerechten 

Frietjes €1,- 
Salade   €1,- 

 
(v) = vegetarisch 

Nagerechten 
 

Sabayone Woods 
Schrobbelèr sabayon 

 
 

Crème Brûlée 
Met slagroom 

 

Brownie 
Met vanille-ijs en slagroom 

 

Wentelteefje van suikerbrood 
Met bruine suiker 

 

Cheesecake 
Met monchou en crème fraîche 

 
 

Chocolade Trio 
Gerechtjes van drie soorten 

chocolade 
 

Tiramisu 
Bereidt met een vleugje Baileys en 

lange vingers 
 

 

 

Onbeperkt genieten 
€29,50 per persoon 

Zelf een menu samenstellen 
€7,50 per gerecht 

 

U kunt één gerecht per persoon per 
ronde bestellen. 
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