
Onbeperkt Genieten

 

Diamanthaas
truffelsaus en seizoensgroenten

wisselende vis, gele rijst, kokossaus,
gebakken groene groentjes, katjang pedis

Vis van de dag

Smakelijk!

Onze gerechten worden
geserveerd in een kleinere portie.

Het groepsmenu start met
een bitesplank om te delen

 

Daarna bestel je per persoon
1 gerecht per ronde.

Bij het bestellen kies je de gerechten
uit ronde 2, 3, 4 en 5.

 

Voordat we de desserts uitserveren, is het 
mogelijk om onbeperkt uit alle rondes nog 

gerechtjes te bestellen. 
 

Gerechtjes bestellen kan tot 21.30 uur.
Desserts bestellen kan tot 22.00 uur.

 

Uiteraard is het voor de kids ook mogelijk om 
onbeperkt te genieten. Tot en met een leeftijd 

van 12 jaar kiezen zij voor 1,95 per 
levensjaar onbeperkt gerechtjes

van onze kaart.
Natuurlijk is het ook mogelijk om iets uit

te kiezen van onze speciale kinderkaart.
 

Hoofdgerechtjes Bijgerechtjes
onbeperkt te bestellen vanaf ronde 4

Frietjes

Aardappelkroketjes

Frisse gemengde salade

Dessertjes

@WINDRAAK31
Volg jij ons al op social media?

Dat vinden wij SUPERLEUK!
Deel jij je foto met ons?
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Bitesplank
oude kaas bitterballen met mosterdmayo

crackertjes met baba ganoush
zoete aardappelfrietjes met truffelmayo

tortillachips met yum yum saus
mortadella met pistache

 

Voorgerechtjes
Italiaanse carpaccio

rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
tomaatjes, rucola en baked beans

Carpaccio WINDRAAK31
rundercarpaccio, groene pesto, oude kaas,

tomaatjes, rucola en baked beans

Wrap crunchy chicken
crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade, 

rucola en srirachamayo

Crispy shrimp taco
krokante tortilla, scampi in een krokant jasje, yum yum saus, 

ingemaakte witte kool en gemarineerde rode ui

Saté van varkenshaas
satésaus, gebakken uitjes, gele rijst, 

huisgemaakte atjar en cassave

Fregola
fregola, tomatensausje, chorizo, venkel,

basilicumcrème en basilicumolie

Mini schnitzel
aardappelpuree, Stroganoffsaus

Varkenshaas
pepersaus, reifkoekje, seizoensgroenten
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Groepsmenu

ONBEPERKT GENIETEN ma t/m do 35.95 p.p.
ONBEPERKT GENIETEN vrij t/m zon 38.95 p.p.

We zetten planken op tafel met daarop een
mix van onze desserts om te delen. 

= vegan
= vega

Heb je een allergie?
Meld het ons!

parelcouscous, groene pesto, tomaatjes, oude kaas,
krokante kikkererwten, basilicumolie en basilicumcrème

Parelcouscous salade

Pasta primavera
spaghetti, frisse roomsaus, gebakken groene 

groenten, rucola en Parmezaanse kaas

Pulled mushroom loaded fries
frietjes, gemarineerde pulled mushroom, vegan knoflookmayo, 

ingemaakte witte kool, gemarineerde rode ui en lente-ui

Tomatensoep
groene kruidenolie

Tortillachips met baba ganoush
tortillachips, vegan feta, baba ganousch

en granaatappelpitjes

Bitterbal van Thaise cocoscurry
vegan knoflookmayo
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Voorgerechtjes
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