
AFHAAL
GERECHTEN

24.12 van  09h00 tot 18h00
25.12 van 09h00 tot 11h00
31.12 van  09h00 tot 18h00
1.01 van 09h00 tot 11h00

Bestellen?  0478/54 52 05 of stef@dewuiter.be

Wil je afhaal gerechten voor een andere datum?
Geen probleem, gewoon tijdig reserveren!

Afhaalgerechten  | DE WUITER
 2020 /  2021



Afhaalgerechten 2020/2021

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio, rucola, olijven, zongedroogde tomaat, Parmezaan, pesto 
€13.00

Scampi’s met Oosterse curry, fijne groenten, look, slaatje (6stuks)   
€13.00

Carpaccio wilde Schotse zalm, kruidenslaatje, citroendressing   
€13.00

Spaanse ham met meloen         
€11.00

Vitello tonato van speenvarken met tonijnsaus en kappertjes    
€12.00

Tongrolletjes, spinaziesausje, roma tomaat       
€13.00

Carpaccio van gerookte zalm, kruidenslaatje, bieslookdressing   
€12.00

Terrine van ganzelever, vijgenconfituur, notenbrood, portosaus   
€16.00

Tartare van zalm, kruidenslaatje, komkommer, limoendressing    
€13.00

Pasta met truffelroomsausje en boschampignons     
€13.00

Carpaccio van ree, dressing met fijne groenten en boschampignons, 
tuinkruiden  
€14.00

Carpaccio van coquilles, limoendressing, kruidenslaatje en tuinkruiden,  
€17.00
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Soepen:
Kreeftensoep    € 16.00/liter

Pompoensoep    € 9.00/liter 

Tomatenroomsoep met balletjes € 8.00/liter

Hoofdgerechten
Varkenshaasje met graanmosterdsaus, seizoengroenten, kroketten   
€17.00

Ree filet, witloof en spruitjes, wildsaus met veenbessen, rösti     
€26.00

Parelhoenfilet, seizoengroenten, dragonsaus, kroketjes     
€18.00

Lamsfilet, rozemarijnsaus, seizoengroenten, gegratineerde aardappelen  
€25.00

Spare ribs gemarineerd, slaatje, kroketjes       
€16.00

koninginnehapje,  met een slaatje en kroketjes     
€13.00
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Hoofdgerechten
Scampi’s met kruidenroomsausje, puree (8 stuks)     
€18.00

Scampi’s met fijne groenten, Oosterse curry en look, puree (8 stuks)   
€18.00

Zalmfilet, beurre blanc, seizoengroenten, puree      
€18.00

Gamba’s, scampi’s, Spaanse mosselen met Italiaanse kruiden, slaatje, 
kroketten
€23.00

Stoofpotje van hert, appel met veenbessen, witloof/spruitjes, kroketjes  
€21.00

Gevuld speenvarken, seizoengroenten, champignonsaus, rösti    
€21.00

Kip souvlaki’s  (300g)  Wuitersaus, groenten en kroketten   
€19.00

Scampi  brochette (3 stuks) met warme groenten, sausje  met Oosterse  
curry, look en kroketjes  
€20.00

Traag  gegaarde varkenswangen, Luikse siroop, seizoengroenten en 
kroketten  
€21.00
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Desserts:
Moelleux van chocolade  
€5.50

Chocolademousse  
€5.00

Crème brûlée       
€5.00

Tiramisu        
€5.00

Appeltaart        
€5.00

Brazo de gitano - Spaans specialiteiten gebak      
€7.00


