
AFHAAL STUNTS 

VOORGERECHTEN EN SOEPEN
Rundercarpaccio met rucola, olijven, zongedroogde tomaat, Parmezaan en pesto  €12.00

Carpaccio wilde Schotse zalm, kruidenslaatje, dressing met witte balsamico   €13.00

Scampibrochette, sausje met Oosterse curry en fijne groenten €12.00

Garnaalkroketten (2stuks) met slaatje €11.00

Kaaskroketten (2stuks) met slaatje €8.00

Enkel op reservatie, minstens een half uur op voorhand bellen en wij zorgen dat het klaar staat,

Om wachtrijen te vermijden vanwege het coronavirus. 

Dit alles af te halen bij DE WUITER, Processiestraat 63, 3945 Ham -         Bestellingen liefst telefo-
nisch via  0478/54 52 05 2dagen vooraf kan via stef@dewuiter.be

Corona-afhaal menu te bekijken via www.dewuiter-kookstudio.com , of facebook, Instagram, ….

4 tot 10
juni



HOOFDGERECHTEN
Tongrolletjes in witte wijnsaus, warme groenten, puree €20.00

Entrecote “Black Angus”, warme groenten, pepersaus, frieten €20.00

Entrecote “Black Angus”, rucola, Parmezaanse kaas, olijven, pesto, frieten  €20.00

Gebakken zeebaars, warme groenten, beurre blanc, kroketjes €20.00

Gebakken zalm, warme groenten, witte wijnsaus, kroketjes €20.00

Steak “Black Angus”, warme groenten, pepersaus, frieten €20.00

Krokant gebakken zonnevis, warme groenten, beurre blanc, kroketten  €20.00

Visserbord “De Wuiter” (zalm, zeebaars, scampibrochette), groenten, 
kreeftensaus, kroketten  €25.00

Gebakken sardines, slaatje, kroketten  €20.00

Pepersteak pittig, geflambeerd,  assortiment warme groenten, pepersaus, frieten   €22.00

Scampi’s in roomsaus met fijne groentjes en kroketjes €20.00

Varkenshaasje, verse groenten, graanmosterdsaus, kroketjes €18.00

Stoofpotje van gamba’s, scampi’s, Spaanse mosselen, Italiaanse kruiden, frietjes  €23.00

Gebakken zeetong (450gr à 500gr) , slaatje, frieten   €30.00

Reuze tijgergamba’s, Italiaanse kruiden, slaatje, kroketjes  €25.00

Koninginnehapje met frietjes  €14.00

Gegratineerd vispotje met fijne groenten  €15.00

Gemarineerde spareribs, slaatje, frietjes €17.00

Huisgemaakte kroketjes van Spaanse ham (6st), slaatje, frietjes  €14.00

Speenvarken filet, assortiment warme groenten, dragonsaus, kroketten    €20.00

Kipfilet, verse warme groenten, champignonsaus, kroketjes €20.00

Fijne creatie van zonnevis, warme groenten, witte wijnsaus, kroketten   €20.00

WUITERGRAS, steak, of kip, of varkenshaas, Wuiter-saus, fijne frietjes, slaatje €22.00

Kip-souvlakis met Wuiter-saus en Wuitergras, slaatje   €20.00

Asperges, gerookte zalm, beurre blanc, bieslook, kroketjes  €22.00

Asperges, gerookte Spaanse ham, portosausje, kroketjes   €22.00

Asperges, gamba’s, coquilles, Italiaanse kruiden, pesto, kroketjes  €28.00

Scampi brochettes, warme groenten, sausje met look en Oosterse curry, kroketjes   €22.00



DESSERTS
Chocomousse €5.00

Créme brule €5.00

Moeilleux €5.00

Enkel op reservatie, minstens een half uur op voorhand bellen en wij zorgen dat het klaar staat,

Om wachtrijen te vermijden vanwege het coronavirus. 

Dit alles af te halen bij DE WUITER, Processiestraat 63, 3945 Ham -         Bestellingen liefst telefo-
nisch via  0478/54 52 05 2dagen vooraf kan via stef@dewuiter.be

Corona-afhaal menu te bekijken via www.dewuiter-kookstudio.com , of facebook, Instagram, ….



4 juni
tot

10 juni

AFHAAL KREEFT EN ZEEVRUCHTEN 
2 dagen vooraf  bestellen a.u.b. via 0478/54 52 05 of stef@dewuiter.be

PLATEAU FRUITS DE MER (koud)  €45.00/persoon

Met ½ kreeft, ½ krab, gamba’s, scampi’s, pandalusgarnalen, mosselen, 
scheermesjes, vongolé, oesters, kokkels, enz….. slaatje, sausjes, broodjes

BRETOENSE ZEEVRUCHTENSCHOTEL (warm) €50.00/persoon

Met ½ kreeft, ½ krab, gamba’s, scampi’s, pandalusgarnalen, mosselen,
scheermesjes, vongolé, oesters, kokkels, enz….. fijne groenten, 
zeevruchtenroomsausje, tuinkruiden

Kreeft (500gr) met fijne groenten, kruidenroom, kroketjes €38.00

Kreeft (500gr) met fijne groenten, look, Oosterse curry, kroketjes €38.00

Kreeft (500gr), Italiaanse kruiden, kerstomaatjes, pesto, pasta €38.00

Kreeft belle-vue, slaatje, verse groenten, eitje, sausjes, broodjes €38.00

Enkel op reservatie, minstens 2 dagen op voorhand bestellen en wij zorgen dat het klaar staat,

Om wachtrijen te vermijden vanwege het coronavirus. 

Dit alles af te halen bij DE WUITER, Processiestraat 63, 3945 Ham -  Bestellingen liefst
 telefonisch via  0478/54 52 05 2dagen vooraf kan via stef@dewuiter.be

Corona-afhaal menu te bekijken via www.dewuiter-kookstudio.com , of facebook, Instagram, ….



4 juni
tot

10 juni

Minstens 2 dagen vooraf  bestellen a.u.b.  via 0478/54 52 05 of stef@dewuiter.be

BBQ - AFHAAL VIS- SCHAAL- EN SCHELPDIER  €45.00/persoon

500gr vis/vlees – 500gr groenten

• ½ kreeft gemarineerd

• Q-bag met mosselen, kokkels, vongole en fijne groenten en kruiden

• Scampi brochette met Oosterse curry en fijne kruiden

• Gemarineerde wilde Schotse zalm

• Reuze gamba’s met Italiaanse kruiden

• Pastasalade met fijne groenten, curry en tuinkruiden

• Salade van groene boontjes met ei, mosterddressing en fijne kruiden

• Couscous salade met ratatouille

• Aardappelsalade met kruidenmayonaise

• Geraspte wortelen

• Slamix

• Mayonaise, tartaar, cocktail, currysaus

Enkel op reservatie, minstens 2 dagen op voorhand bestellen en wij zorgen dat het klaar staat,

Om wachtrijen te vermijden vanwege het coronavirus. 

Dit alles af te halen bij DE WUITER, Processiestraat 63, 3945 Ham -  Bestellingen liefst
 telefonisch via  0478/54 52 05 2dagen vooraf kan via stef@dewuiter.be

Corona-afhaal menu te bekijken via www.dewuiter-kookstudio.com , of facebook, Instagram, ….



4 juni
tot

10 juni
Minstens 2 dagen vooraf  bestellen a.u.b.  via 0478/54 52 05 of stef@dewuiter.be

AFHAAL BBQ ALL-IN  €30.00/persoon

400gr vis/vlees – 500gr groenten

• Gemarineerde kip souvlaki

• Gemarineerd varkenshaasje

• Scampi brochette met Oosterse curry en fijne kruiden

• Gemarineerde wilde Schotse zalm

• Entrecote gemarineerd met Italiaanse kruiden

• Pastasalade met fijne groenten en tuinkruiden

• Rijstsalade met witte balsamico, honing en fijne groenten

• Couscous salade met ratatouille

• Aardappelsalade met kruidenmayonaise

• Geraspte wortelen

• Slamix

• Mayonaise, tartaar, cocktail, currysaus

• Assortiment 3 broodjes/persoon

Enkel op reservatie, minstens 2 dagen op voorhand bestellen en wij zorgen dat het klaar staat,

Om wachtrijen te vermijden vanwege het coronavirus. 

Dit alles af te halen bij DE WUITER, Processiestraat 63, 3945 Ham -  Bestellingen liefst
 telefonisch via  0478/54 52 05 2dagen vooraf kan via stef@dewuiter.be

Corona-afhaal menu te bekijken via www.dewuiter-kookstudio.com , of facebook, Instagram, ….


