
AFHAAL 
Warm af te halen | Vanaf 25/11/2021

Tot binnenkort!

Processiestraat 63, 3945 Ham | 0478 54 52 05 | stef@dewuiter.be



OPENINGSUREN TIJDENS 
COVID-19

AFHAAL - alle afhaalgerechten tijdig reserveren 
A.U.B

• Donderdag van 12u00 tot 20u00

• Vrijdag, zaterdag en zondag van 11u00 tot 20u00

RESTAURANT

• Donderdag en vrijdag van 16u30 tot 23u00

• Zaterdag en zondag van 11u00 tot 23u00

Wil je een menu afhalen op een andere datum! - Geen probleem, 
gewoon tijdig reserveren 

Via 0478 54 52 05 of stef@dewuiter.be



Voorgerechten
Rundercarpaccio, rucola, olijven, zongedroogde tomaat, Parmezaan, pesto 
€13.00

Carpaccio wilde Schotse zalm, kruidenslaatje, citroendressing   
€13.00

Scampibrochette, sausje met Oosterse curry en fijne groenten , fijne groenten, 
look, slaatje (6stuks)
€13.00

Carpaccio van gerookte zalm, kruidenslaatje, bieslookdressing   
€13.00

Garnaalkroketten (2stuks) met slaatje      
€11.00

Kaaskroketten (2stuks) met slaatje      
€8.00

Dagsoep, 1 Liter  
€9.00

Kreeftensoep 1 Liter 
€15.00

Huisgemaakte kroketjes van Spaanse ham (4 stuks) met een slaatje 
€7.00

Gefrituurde calemares        
€7.00



Hoofdgerechten
Tongrolletjes in witte-wijnsaus, warme groenten, puree
€22.00

Entrecote “Black Angus”, warme groenten, pepersaus, frieten 
€23.00

Entrecote “Black Angus”, Rucola, Parmezaanse kaas, olijven, pesto, frieten
€24.00

Gebakken zalm, warme groenten, witte-wijnsaus, kroketjes 
€22.00

Steak “Black Angus”, warme groenten, pepersaus, frieten  
€22.00

Krokant gebakken zonnevis, warme groenten, beurre blanc, kroketten  
€22.00

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

Pepersteak, pittig, geflambeerd, assortiment-warme-groenten, pepersaus, frieten 
€23.00

Scampi’s in roomsaus met fijne groentjes en kroketjes 
€21.00

Varkenshaasje, verse groenten, graanmosterdsaus, kroketjes  
€20.00

Stoofpotje van gamba’s, scampi’s, Spaanse mosselen, Italiaanse kruiden, frietjes 
€25.00



Hoofdgerechten
Gebakken zeetong , slaatje, frieten 
€30.00

Reuze tijgergamba’s, Italiaanse kruiden, slaatje, kroketjes 
€28.00

American spareribs zoet, slaatje, frietjes 
€22.00

American spare ribs, licht pikant, frieten 
€22.00

WUITERGRAS, steak, of varkenshaas, Wuiter-saus, fijne frietjes, slaatje 
€23.00

Kip-souvlakis met Wuiter-saus en Wuitergras, slaatje 
€21.00

Paella (2 personen) minstens 2 dagen vooraf bestellen!!!                                        
€25.00/p

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

Tagliata “Black Angus”, met Rucola, olijven, Parmezaanse kaas, olijven, pesto 
€25.00



Hoofdgerechten
Huisgemaakte kroketjes van Spaanse ham, slaatje, frieten (8 stuks)  
€18.00

Gebakken ree filet, witloof, boontjes in spek, boschampignons, wildjus, kroketten 
€29.00

Lasagne met broodjes   
€15.00

Stoofpotje zalm, scampi’s zonnevis, met oosterse curry, groenten, kroketten 
€22.00

Koninginnehapje met slaatje en frieten
€15.00

Speenvarken filet, warme groenten, mosterdsaus, kroketten
€23.00

Combinatie van zalm en gerookte zalm, warme groenten, beurre blanc, kroketten 
€25.00



Desserts
Moelleux van chocolade 
€6.50

Chocolademousse 
€5.50

Crème brûlée 
€5.50

Appeltaartje
€6.50
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