
Woods afhalen en bezorgen:
Wegens de huidige situatie rondom het 
coronavirus bieden wij de mogelijkheid aan om 
gerechten af te komen halen of thuis te laten 
bezorgen. Onder aan de pagina´s vindt u enkele 
voorwaarden. 

MENUKAARTMENUKAART

Soep

Tomatensoep met soepballen 4.80

Afhalen / bezorging

Gezond
Ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt 
ei en sla
Gerookte zalm
Remoulade, gerookte zalm, kappertjes, 
rode ui en sla
Oosterhouts Trots
11 maanden gerijpte kaas speciaal ge-
maakt voor Oosterhout, chutney van 
augurk, honing-mosterdsaus
Rundercarpaccio
Rucola, uitgebakken spek, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise

6.20

8.00

7.00

9.60

Bruin of wit

Caesar
Gerookte kip, Parmezaanse kaas, 
uitgebakken spek, gekookt ei, croutons, 
sinaasappel en sladressing
Bakkie vis 
Gerookte zalm, gerookte forel, Hollandse
garnalen, salade 

8.40

12.75

Geserveerd met brood

Geserveerd met brood

Wraps
Zalm
Gerookte zalm, sla, komkommer, tomaat 
en remouladesaus

9.60

Kip
Gerookte kip, uitgebakken spek, 
komkommer, tomaat en remouladesaus
Carpaccio 
Rucola, uitgebakken spek, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise

7.00

9.60

Warme gerechten

Chickenburger              13.50 
Chickenburger op een sesam bun met licht 
pikante tomatensalsa en komkommer
Avocadoburger             13.50 
Avocadoburger op een Irish Stout bun met licht 
pikante tomatensalsa, komkommer en tomaat 

HOE KUNT U BESTELLEN?
 

U kunt bestellen door te bellen naar  

0162-454735 
tussen 11:00 en 19:30

Bij de bestelling vragen wij u het volgende:
- Wilt u het afhalen of laten bezorgen? 
- Wat u wilt bestellen.
- Hoelaat u het wilt afhalen of laten 
   bezorgen. (Reken op een minimale 
   bereidingstijd van minimaal 30 minuten.) 
- Op welke wijze u wilt betalen (bezorging).
- Waar we de bestelde gerechten moeten 
   bezorgen (bezorging). 
 
Wij geven aan hoelaat uw gerecht ongeveer 
klaar staat of bezorgd zal worden. 

Baquette

Salades

Naturel
Ham | kaas | spek (per suppl. +1.00)

5.40

Omelet
Bruin, wit of maisbrood

Kroketten

Rundvleeskroketten (twee)
Garnalenkroketten (twee)
Kaaskroketten (twee)

7.00
7.60
7.00

Bruin-, wit-, maisbrood of friet

Geserveerd met friet en salade

Voorwaarden afhalen en bezorgen:   
- Gerechten zijn te bestellen tot 19:30 uur en 
   af te halen tot 20:00 uur.
- Wij bezorgen in Oosterhout en Den Hout 
- Wij bezorgen uw gerechten bij een 
   minimale bestelling van 20 euro.
- Er komt 2.50 bezorgkosten bij. 



MENUKAARTMENUKAART
Afhalen / bezorging

6 kipnuggets
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
Frikandel
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
Kroket
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
Poffertjes
Met en dun laagje poedersuiker

6.50

6.50

6.50

4.75

HOE KUNT U BESTELLEN?
 

U kunt bestellen door te bellen naar  

0162-454735 
tussen 11:00 en 19:30

Bij de bestelling vragen wij u het volgende:
- Wilt u het afhalen of laten bezorgen? 
- Wat u wilt bestellen.
- Hoelaat u het wilt afhalen of laten 
   bezorgen. (Reken op een minimale 
   bereidingstijd van minimaal 30 minuten.) 
- Op welke wijze u wilt betalen (bezorging).
- Waar we de bestelde gerechten moeten 
   bezorgen (bezorging). 
 
Wij geven aan hoelaat uw gerecht ongeveer 
klaar staat of bezorgd zal worden. 

Kindermenu

Voorwaarden afhalen en bezorgen:   
- Gerechten zijn te bestellen tot 19:30 uur en 
   af te halen tot 20:00 uur.
- Wij bezorgen in Oosterhout en Den Hout 
- Wij bezorgen uw gerechten bij een 
   minimale bestelling van 20 euro.
- Er komt 2.50 bezorgkosten bij. 

3 gangen menu

HoofdgerechtenVoorgerechten

Carpaccio
Geroosterde pijnboompitten,  
zongedroogde tomaat, bacon,rucola 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Frissevissalade
Salade met gerookte forel, Noorse  
garnalen, gerookte zalm en cocktailsaus
Tomatensoep
Met room, croutons en balletjes
Erwtensoep
Winterse snert met rookworst

10.00

10.00

5.75

5.75

Boeuf Bourguignon
Heerlijk stoofpotje met rundvlees, verse 
groenten, winterse kruiden en rode wijn
Vispannetje
Met witte wijnsaus romanesco en  
gegratineerd met Bergerie Pikant
Spareribs
Met knoflooksaus en romanesco
Kipsaté
Geserveerd met satésaus, kroepoek,  
gebakken uitjes en Atjar Tjampoer
Indische varkenshaas
Malse varkenshaas gemarineerd op  
Indische wijze geserveerd met  
cashewnoten en minimais

17.00

17.00

16.00

16.00

17.00

Nagerechten

Chocolademousse
Luchtige chocolademousse met 
nougatine en chocokruimel
Stroopwafel cheesecake
Cheesecake van zachte romige kaas en 
tonen van kaneel en stroopwafel
Bosvruchten panna cotta
Italiaans nagerecht van bosvruchten

4.75

4.75

4.75

3 gangen voor 26.50 (ook los te bestellen)

Verassings bierpakket

Herfst-bierpakket

 

17.00 per pakket


