
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 Brioche 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- of maisbrood
Friet 2.00

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

10.00

10.00

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

Rocky Road
Chocoladedessert met marshmallows, 
Bastogne, bosvruchten en noten
Stracciatellacheesecake
Cheesecake, bodem van bokkepootjes, 
topping van chocolade
Sinaasappelpannacotta
Italiaans dessert met verse sinaasappel

4.75

4.75

4.75

3 gangen voor 26.50 (ook los te bestellen)

Verassings bierpakket

Lente-bierpakket

 

17.00 per pakket



MENUKAARTMENUKAART
Afhalen / bezorging

Bourgondische Bitterballen
8 heerlijke bitterballen met mosterd
Bittergarnituur
8 stuks met mayonaise en curry
Kaasvingers
8 stuks gefrituurde oude kaas in een jasje 
van filodeeg met chilisaus
Olijven
Een schaaltje met knoflookolijven
Broodplateau
Broodsoorten met aioli en roomboter
Frietzak 
Met mayonaise

5.50

6.75

5.50

3.25

6.00

4.00

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. 

Borrelhapjes

Wijnkaart

Coldridge Estate Chardonnay
South Eastern, Australië (Droog wit)
J.C. Beauvoir Sauvigon Blanc
Pays d’Oc, Frankrijk (Droog wit)
J.C. Beauvoir Syrah Rosé
Pays d’Oc, Frankrijk (Droog rosé)

18.50

20.50

18.50

Casa Silva 
Cabernet Sauvignon Carménère
Colchague Valley, Chili (Rood)
Reinhardt Fuchs Liebfraumilch
Rheinhessen, Duitsland (Zoet wit)
Prestige Les Terriades Rosé d’Anjou
Loire, Frankrijk (Zoet rosé)
Jaume Serra Cava Brut
Catalunya, Spanje (cava)

22.50

18.50

18.50

24.50

Bierkaart

Wosterhouts Snollebolleke
De Lastige Broertjes, Oosterhout (Blond)
Joa Zeetie
De Lastige Broertjes, Oosterhout (Stout)
Ik Wil ‘M
De Lastige Broertjes, Oosterhout (Dubbel)
Saison in the Abyss
Brouwerij Bliksem, Breda (Saison)
Den Dorstige Tijger
Ramses, Hooge Zwaluwe (IPA)
Tilburgse Heer
Stadsbrouwrij 013, Tilburg (Tripel)

3.50

3.50

3.50

3.50

4.00

4.00

SMS SaisON
Brouwerij Halve Tamme, 
Zevenbergen (Saison)
El Zombrero
Brouwerij Halve Tamme, 
Zevenbergen (Stout)
Quad Schaft De Pot
Brouwerij Halve Tamme, 
Zevenbergen (Quadrupel)
Lumunus
Standsbrouwrij 013, 
Tilburg (Belgian IPA)

3.50

3.50

3.50

4.00

Streekbieren op fles



MENUKAARTMENUKAART
Afhalen / bezorging

DAVO Migalo (blik)
Weizen
St. Bernardus Tokyo (blik)
Witbier
Palm 
Belgian ale
La Chouffe
Blond
Duvel
Blond
Leffe Tripel
Tripel
Hoegaarden Radler 2%
Radler
Hoegaarden Wit
Witbier
Corona
Lager

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.50

2.50

3.00

Speciaalbieren op fles

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. 

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. 

Belle-Vue Kriek
Kriek
Hoegaarden Rosé 
Fruitbier
Liefmans Fruitesse
Fruitbier

2.50

2.50

2.50

Fruitbieren

Alchohol-vrij/arm

Jupiler 0.0
Pilsener
Amstel Radler 0.0
Radler
Leffe Blond 0.0
Blond 
Merry Go Round 0.4
NEIPA

2.50

2.50

3.00

4.00


