
AFHAALMENU
Af te halen vrijdag, zaterdag vanaf 17u tot 20u en zondag van 11u tot 19u

Telefonisch bestellen via 0478 54 52 05

VISGERECHTEN
Tongrolletjes in witte wijnsaus, warme groenten, kroketten    € 28.00
Gebakken zalm, warme groenten, witte wijnsaus, kroketten    € 26.00
Krokant gebakken visfilet, warme groenten, kroketten     € 26.00
Visbord “De Wuiter” (zalm, zonnevis, scampi brochette) warme groenten, 
kreeftensaus, kroketten          € 29.00
Scampi’s in roomsaus met fijne groenten en kroketten     € 26.00
Gebakken zeetong, slaatje, frieten        Dagprijs
Scampi brochette, warme groenten, sausje met look en 
Oosterse curry, kroketten          € 27.00

VLEESGERECHTEN
Wuitergras met steak of varkenshaasje, Wuitersaus, fijne frietjes, slaatje   € 29.00
Wuitergras met kipsouvlaki’s, Wuitersaus, fijne frietjes, slaatje    € 29.00
Entrecote, warme groenten, pepersaus, frieten      € 29.00
Entrecote, rucola, Parmezaanse kaas, pesto, frieten     € 29.00
Steak, warme groenten, pepersaus, frieten       € 27.00
Tagliata van Belgisch Wit-Blauw, rucola, olijven, Parmezaanse kaas, 
pesto, frieten           € 29.00
Varkenshaasje, warme groenten, graanmosterdsaus, kroketten    € 25.00
Amerikaanse spareribs zoet, slaatje, frieten       € 25.00
Amerikaanse spareribs, licht pikant, slaatje, frieten     € 25.00
Huisgemaakte kroketjes (8 stuks) van Spaanse ham, slaatje, frieten   € 23.00
Lasagne met broodjes         € 16.00

Koninginnehapje, slaatje, frieten         € 17.00

DESSERTS
Moelleux van chocolade         € 8.00
Chocolademousse          € 7.00
Crème brulé           € 7.00
Appeltaartje           € 7.00
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SEAFOOD

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

PLATEAU FRUITS DE MER (koud)  € 70.00/persoon
Met ½ kreeft, ½ krab, gamba’s, scampi’s, pandalusgarnalen, mosselen,  
scheermesjes, vongolé, oesters, kokkels, enz….. slaatje, sausjes, broodjes

BRETOENSE ZEEVRUCHTENSCHOTEL (warm) € 70.00/persoon
Met ½ kreeft, ½ krab, gamba’s, scampi’s, pandalusgarnalen, mosselen, 
scheermesjes, vongolé, oesters, kokkels, enz….. fijne groenten,  
zeevruchtenroomsausje, tuinkruiden

KREEFT (500GR à 600GR) met fijne groenten, kruidenroom, kroketjes € 60.00
3 dagen vooraf te bestellen

KREEFT (500GR à 600GR) met fijne groenten, look, Oosterse curry, kroketjes € 60.00
3 dagen vooraf te bestellen

KREEFT (500GR à 600GR) Italiaanse kruiden, kerstomaatjes, pesto, pasta € 60.00
3 dagen vooraf te bestellen

KREEFT BELLE-VUE (600GR)  slaatje, verse groenten, eitje, sausjes, broodjes € 60.00
3 dagen vooraf te bestellen

Dit alles af te halen bij DE WUITER -  Processiestraat 63 - 3945 Ham 


