Warme dranken

Bieren van de tap

Café crème		
€2,25
Café crème doppio 		
€4,00
Espresso			€2,25
Espresso doppio		
€4,00
Café latte			€2,50
Cappuccino		 €2,50
Latte Macchiato 		
€3,25
Thee – diverse soorten
€2,25
Verse muntthee		
€3,00
Warme chocomel		
€2,75
- met slagroom 		
€3,25
Irish coffee		
€6,25
Spanish coffee		
€6,25
Italian coffee		
€6,25
Schierkoffie
€6,25

Pils Hertog Jan 0,25 ltr
Pils Hertog Jan 0,50 ltr
Hertog Jan weizen 0,25 ltr
Hertog Jan weizen 0,50 ltr
Wisseltap 0,25 ltr		

Gebak
Appelgebak		
- met slagroom		
Wisselend gebak		
- met slagroom 		

€3,00
€3,50
€3,50
€4,00

Frisdrank fl. 0,2
Cola			€2,50
Cola Zero			€2,50
Sinas 			€2,50
Ice tea & ice tea green
€2,50
7-up			€2,50
Bitter lemon		
€2,50
Tonic			€2,50
Cassis			€2,50
Appelsap troebel		
€2,50
Fristi			€2,50
Chocomel			€2,50
Ranja			€1,00
€3,25
Karaf ranja		
Rivella			€2,50
Sourcy rood / blauw		
€2,50
Dubbel friss		
€2,50
Sourcy rood / blauw 0.75
€3,75
Melk / karnemelk		
€2,25
Verse jus d’orange		
€3,25

€2,60
€5,00
€3,50
€6,50
€ .......

Bieren op de fles
Radler			€3,75
Rosébier			€3,75
Palm			€3,75
Duvel			€4,25
Leffe bruin / blond		
€4,25
Leffe tripel		
€4,75
Jupiler 0,0% 		
€3,75

Italiaans
speciaal bier
Angelo poretti N.4		
Angelo poretti N.5/6		

Malibu			€4,00
Dom benedictine		
€4,00
Passoa			€4,00
Baileys 			€4,00
Tia maria			€4,50
Grand marnier		
€4,50
Cointreau			€4,50
Amaretto			€4,50
Sambuca			€4,50
Rum			€4,00
Gin			€4,00
Vodka			€4,00
Armagnac			€4,75
Calvados			€4,75
Grappa			€4,50
Diverse soorten Whisky
€4,75
Cognac			€4,75

Slush Cocktails
€3,75
€4,25

Binnenlands
gedistilleerd
Jonge jenever		
€3,00
Oude jenever		
€3,00
Bessenjenever		 €3,00
Beerenburg		 €3,00
Jagermeister		 €3,25
Coornwijn			€3,25
Lytje pole			€3,25
Kallemooi			€3,25
Kobbeslokje		 €3,25

Buitenlands
gedistilleerd
Safari 			€4,00
Liqor 43			€4,00
Tequila			€4,00
Drambuie			€4,00

‘Het Wantij’ is de locatie voor al uw feesten en partijen
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Ook alcoholvrij verkrijgbaar

Mojito			€7,75
Coconut dream		
€7,75
Red fruit sensation 		
€7,75
Slush met een shot frisdrank €4,50
Slush met een shot drank
€6,50

Frans
• Merlot nouveau monde
Vin de pays d’Oc
Australisch
• Riddle creek Shiraz

Witte Wijnen
Italiaans
• Anno Domini Bio
Pinot grigio
Frans
• Nouveau monde
Sauvignon blanc
Australisch
• Riddle creek
Semillon chardonnay
Duits (zoet)
• Bereich Bernkastel
Mosel. Saar Ruwer

Rosé Wijnen

Port, sherry, Vermouth

Australisch
• Riddle creek rose

Rode / witte port		
Sherry medium / dry		
Martini rood / wit		

Frans
• Syrah nouveau monde
Vin de pays d’Oc

€3,25
€3,25
€3,25

Wijnen
Per glas			€3,75
Per karaf 0,5 ltr		
€11,25
Per fles
€16,50

Mouserende Wijnen
Prosecco frizzante
Flesje eenpersoons		

€6,00

Rode Wijnen
Italiaans
• Anno Domini Bio cab. Vento
• Lambrusco rosso del Emilia

‘Het Wantij’ is zeer geschikt voor grotere groepen
Des gewenst kunt u apart zitten in een besloten gedeelte van ons restaurant

Starters
Brood
met kruidenboter, pesto en tapenade
€5,75
Olijven naar tante’s recept 		
€4,25
Bitterballen (portie 8 stuks)		
€5,25
Mixhapjes (portie 8 stuks)		
€5,25
Gebakken champignons
met kruiderij en toast		
€6,25
Gamba’s
in sausje van knoflook
€8,75
Zalm tartaar
met ui, kruiderij en toast		
€9,25
Fritello tonato
Dungesneden kalfsfricandeau
met een tonijnmayonaise 		
€9,25

Soepen
Soep van het moment		
€4,50
Pomodorisoep 			
€4,50

salades
Fromaggio			
met gorgonzola, geitenkaas en
pestodressing 			
Klein: €7,75 | Groot: €9,25
Tonno			
met tonijn, pijnboompitten
en kruiderij 			
Klein: €6,75 | Groot: €8,25

Mista			
Groene salade
met yoghurt dressing 			
Klein: €3,25 | Groot: €5,75
Bovenstaande salades
geserveerd met brood			
€0,50

Lunchgerechten
2 kroketten met brood (evt. vega)		
€6,75
Uitsmijter Ham / kaas of rosbief
€7,50
Saté met brood		
€11,50
Tosti ham / kaas			
€3,75
Italiaanse tosti
Mozzarella, salami, tomaat en pesto
€5,75

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel 		
€7,00
Pannenkoek appel / rozijn / kaneel
€7,50
Pannenkoek spek			
€7,50
Pannenkoek ham / kaas 		
€7,50
Pannenkoek “de schijf”
Met ijs en grand marnier		
€8,00
Pannenkoek “di Stefano”
Tomaat, ui en tijm			
€8,25

Kinderparadijs

Vlees

Pizza’s

Pizza bambino
Tomatensaus en kaas		
€7,00

Kalfsschnitzel “Zwaantje”		
€18,25

Pizza margarita
Tomatensaus en kaas		
€7,50

Kleintje spaghetti bolognese		
€7,25
Pannenkoek Lytje Pole
Zelf versieren met o.a. smarties
en hagelslag			
€6,00
Pannenkoek Lytje Ambro
Zelf versieren met o.a. appel en rozijn
€6,25
Kinderfrietje			
€3,75
Kinderfrietje
met kroket, frikadel of visstick		
€6,25
Kinderfrietje sparerib		
€10,75
Poffertjes
met poedersuiker en boter		
€4,00
Dubbele portie poffertjes		
€7,75

Pasta’s
Spaghetti bolognese
met gehakt en tomatensaus		
€16,75
Tagliatelle gamba pesto			
€19,95
Tagliatelle beef truffel
met champignons
€19,95

Angus biefstuk “di Pietro”			
€18,75
Bovenstaande gerechten geserveerd met:
kruidenboter 		
pepersaus 		
Garnituur van champignons,
paprika en ui 		

€0,50
€0,75
€1,50

Spare ribs
Geserveerd met diverse sausjes		
€18,75
Saté
varkenshaas met salade en friet
€15,25
Pollo Italia
Kipfilet op italiaanse wijze met
salami en gegratineerd met kaas
€16,50

Vis
Zalmfilet met mosterddillesaus		
€18,25
Toscaanse gamba’s
wilde argentijnse ongepelde gamba’s
in saus van kruiden en knoflook.
€19,25
Vangst van de week
wisselend visgerecht			
€ | Dagprijs

Vegetarisch
Groenteschotel
gegratineerd met kaas 		
€15,75

Pizza margarita napolitana
Tomatensaus en mozzarella		
€8,25
Pizza hawaï
Tomatensaus, kaas, ham en ananas
€9,00
Pizza christiano
Tomatensaus, kaas, salami,
champignons, paprika, ui en
Spaanse peper			
€11,50
Pizza carbonara
Tomatensaus, kaas, ham, salami,
rollade, rosbief, spek en ui		
€12,75
Pizza di marco
Tomatensaus, kaas, ham, champignons,
paprika, ui, spek, ei, salami, rollade
en rosbief				
€14,25
Pizza pescatore
Tomatensaus, kaas, tonijn,
ui en olijven			
€11,25
Pizza frutti di mare
Tomatensaus, kaas, zalm, tonijn,
garnalen, mosselen, ansjovis
en kappertjes			
€15,25
Pizza al salmone
Tomatensaus, kaas, zalm, ui en
crème fraîche 			
€14,25

Pizza quattro stagioni
Tomatensaus, kaas, ham, salami,
champignons, ansjovis, olijven
en kappertjes			
€13,75
Pizza mista
Tomatensaus, kaas, salami,
champignons, garnalen, zalm
en mosselen			
€14,50
Pizza caprisiosa speciale
Tomatensaus, kaas, salami,
champignons, zalm, paprika, ui, olijven,
ansjovis en garnalen			
€15,25
Pizza ariana
Tomatensaus, kaas, paprika, ui,
artisjok, asperges en gorgonzola
€13,75
Pizza fromaggio speciale
Tomatensaus, kaas, brie, mozzarella,
gorgonzola, parmesan en ui		
€15,25

Desserts en ijs
Sorbet				
€6,25
Dame blanche			
€6,25
Tiramisu				
€6,25
Meloenijs met grappa		
€6,25
Italiaans ijshoorntje
Vanille, banaan, aardbei of straciatella		
€2,25
Diverse soorten verpakt ijs
zie ijskaart

Pannenkoek “Het Wantij”
Paprika, ui, ham, kaas en salami		
€9,25

Deze gerechten zijn vegetatrisch of kunnen vegatarisch geserveerd worden

‘Het Wantij’ is de locatie voor al uw feesten en partijen
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Vis- en vleesgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen of friet en salade.

‘Het Wantij’ is zeer geschikt voor grotere groepen
Des gewenst kunt u apart zitten in een besloten gedeelte van ons restaurant

LET OP! Wanneer u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten, wilt u dit dan melden bij onze medewerkers? Zij beschikken over een allergenenkaart.

Onze maaltijden kunt u laten bezorgen op uw vakantieadres
U kunt onze gerechten natuurlijk ook zelf meenemen

