
  

   

Pizza’s  
Homemade Italian steenoven pizza’s         v.a. 9.50 
( Afhalen tussen 16 – 21 uur)  
( Margarita, Funghi, Tonna, Salami, Pollo, Hawaii, Woodz)                                                                                        

 
Salades ( afhalen tussen 16 – 21 uur) 

 
Salade Kip  
Een gemengde salade met kipfilet, krokant gebakken 
spekjes en een  cocktailsaus                     12.50 
                                                                                                   

Salade Caprese  
Een gemengde salade met Mozzarella, tomaat en  
 pesto                               12.50  

  
Hoofdgerechten ( afhalen tussen 16 - 21 uur) 

 
Halve haan van het spit  
Geserveerd met frites en salade                                                                      
                                                                            12.50                                

Schnitzel ( 300 gram)  
Geserveerd met zigeunersaus (+ € 1),  
Champignonroomsaus (+ €1)  of naturel, met frites en 
gemengde salade                                             
                                                                            16.50  
 

Kipsaté           
Geserveerd met huisgemaakte pindasaus, frites, 
gemengde salade, atjar en kroepoek                 14.50 
      

Spare Ribs ( 500 gram)                                                     
Gemarineerde Spare Ribs met salade en  frites                                                                       
                                                                            17.50 
 
Tom-A-Hawk ( 325 gram)                                             
Malse varkenslende aan de rib met kruidenboter, 
salade en frites                                                    19.50                                                
 

 

     
 

Hartelijk welkom bij Restaurant Woodz 
online! Wat leuk dat je er bent! Voor je 
ligt onze afhaalmenukaart, die we met de 
grootste zorg voor je hebben 
samengesteld. Bestel gemakkelijk online 
via onderstaande QR code. 

                 

 
Openingstijden terras, restaurant en 
ijsverkoop: 
Maandag – Zondag: 12.00 – 22.00 uur 
Keuken geopend tot 21.00 uur 
 
Openingstijden frituur 
Maandag – Zondag: 12.00 – 21.00 uur  
 
Openingstijden Pizzeria 
Maandag – Zondag: 16.00 – 21.00 uur    
 
Online bestellen en afhalen  
Afhalen mogelijk tussen 16.00 uur en 
21.00 uur aan de frituurzijde.  
 
Bestellen: 
Bestel direct online via bovenstaande QR 
code. Voor vragen kun je bellen naar 
0651147156. 
 
Restaurant en Terras 
Wil je binnen in het restaurant dineren? 
Vergeet dan niet te reserveren via, 
woodzvalkenburg.nl. Liever een drankje 
of hapje op het terras doen? Hiervoor is 
geen reservatie nodig. Geopend vanaf 
12.00 uur. 
 
Frituur en ijsverkoop 
Gewoon lekker binnenwandelen en je 
lekkernij bestellen? Dat kan vanaf 12.00 
uur. 
 
Houd 1.5 meter afstand 
Houd je aan de 1.5 meter afstand bij het 
ophalen van je gerechten. Op onze 
locatie kun je ons deurbeleid 
terugvinden, maar nog fijner als je onze 
pagina bekijkt: woodzvalkenburg.nl/frituur 
 

  

                                                                                           

               

 
       

       
         

      Online bestellen en afhalen 

http://www.woodzvalkenburg.nl/frituur

