
MENUKAART
Soepen
Uiensoep   € 5,50

Met een kaasbroodje

Tomatensoep € 5,50

Met gehakt en basilicum

Mosterdsoep € 5,50

Met gebakken spekjes

Brood
Brood met kruidenboter   € 4,00

Heerlijk vers brood met huisgemaakte kruidenboter

Wiede broodje   € 7,50

Verschillende broodsoorten met kruidenboter, tapenade, aioli en 
roomkaas

Vloot (2 á 3 pers) € 
25,00

Grote plank met verschillende broodsoorten, diverse koude en 
warme vis- en vleesgerechten

Salades
Schuit € 17,50

Salade met gebakken biefstukpuntjes en een oosterse dressing

Kapitein € 16,50

Salade van rundercarpaccio met mosterddressing, 
zonnebloempitten en old Amsterdam

Rietzeiler   € 14,50

Salade met geitenkaas, notenfantasie & een dressing van 
balsamico en honing

Vlees
Lemsteraak € 19,50

Schnitzel met beenham & brie

Galjoen € 19,50

Spare ribs met knoflooksaus

Klipper € 17,50

Kipsaté met pindasaus en kroepoek

Optimist € 15,50

Gehaktbal met gebakken champignons, spek, ui en pindasaus

Parlevinker € 23,50

Gebakken biefstukpuntjes in een romige pepersaus of ketjapsaus

Jacht € 25,00

Kalfsribeye (250 gr) met honingmosterdjus

Tjalk € 26,50

Tournedos met kruidenboter

Sleepboot € 31,50

Tournedos met gebakken gamba’s

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 2 soorten friet, 
rabarber en rauwkost

Vis
Ansie € 21,50

Op de huid gebakken snoekbaars filet met hollandaisesaus

Boei € 22,50

Zalmfilet met pappardelle en een kreeftensaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 2 soorten friet, 
rabarber en rauwkost

Extra’s
Pindasaus € 3,-

Ketjapsaus € 3,-

Pepersaus € 3,-

Vegetarisch
Stuurhut   € 18,50

Groentecurry met rijst

Punter   € 17,50

Krokant gefrituurde geitenkaas met een saus van honing 
mosterd

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 2 soorten friet, 
rabarber en rauwkost

Voor
Nacho’s € 6,50

Uit de oven met roomkaas, tomatenstukjes & cheddar

Vuurtoren € 12,50

Gemarineerde garnalen gebakken in knoflook

Peddelaar € 7,50

Kluifplankje met spare ribs & kipkluifjes

Roeiboot € 12,50

Gebakken biefstukpuntjes in ketjapsaus

Schipper € 10,50

Rundercarpaccio met zongedroogde tomaatjes, 
zonnebloempitten, Old Amsterdam & mosterddressing

Stuurboord   € 7,50

Champignons in een krokante deeglaag met knoflookmayonaise

Sluis   € 9,00

Kleine salade met gefrituurde geitenkaas

Anker € 10,00

Gerookte zalmcarpaccio met cocktaildressing

Veneweg 247                    info@aantwiede.nl                    www.aantwiede.nl                    tel. 0522 28 12 35

Heeft u een allergie dan kunt u dit bij ons aangeven

Zeeslag € 15,50

Salade met gerookte zalm & tonijn met limoendressing

Kombuis € 16,50

Salade met gemarineerde kip en een sesamdressing

Salades worden geserveerd met brood en boter. Meerprijs friet ipv brood 
€ 2,-


