
 

 

Diner  (te bestellen van 17.00 tot 20.00 uur) 

 

Voorgerechten 

Carpaccio                         10.75 

Geserveerd met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaten en truffelmayonaise 

Nacho’s                8.50 

Warm geserveerde tortillachips met chili con carne, gegratineerd  

met kaas en salsasaus 

Stokbrood met kruidenboter               5.5 

 

Soepen 

Dagsoep                 6.5 

Dagelijks wisselende soep geserveerd met stokbrood 

 

Salades 

Salade kip               13.5 

Een gemengde salade met kipfilet, gebakken uien, krokant gebakken spek 

en een cocktaildressing 

Salade Caprese              12.5 

Een gemengde salade met mozzarella, tomaat en pesto    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diner (te bestellen van 17.00 tot 20.00 uur) 
 

Hoofdgerechten 

 

Spare Ribs papillot  (ONZE AANRADER)                 17.5 

Malse spare ribs geserveerd met frites, gemengde salade en knoflooksaus 

Tom a Hawk                     19.5 

Malse varkenslande aan het rib geserveerd met frites, 

gemengde salade en kruidenboter 

Spaghetti Scampi          18.5 

Gebakken scampi’s in een Limburgse witte wijn saus, paprika,  

rode ui, kappertjes, courgette en rode peper 

Konijnenbout          19.5 

Konijnenbout geserveerd met rode kool en frites  

Schnitzel (500 gram)            21 

Geserveerd met zigeunersaus (+1,-), champignonsaus (+1,-), of 

naturel, met frites en gemengde salade 

Schnitzel (300 gram)         16.5 

Geserveerd met zigeunersaus (+1,-), champignonsaus (+1,-), of 

naturel, met frites en gemengde salade 

Kipsaté          16.5 

Geserveerd met huisgemaakte pindasaus, atjar, kroepoek, 

frites en gemengde salade 

Spaghetti Vegetaria          16.5 

Met een Limburgse witte wijn saus, paprika, rode ui, kappertjes, 

courgette en rode peper 

Limburgs Zuurvlees          15.5 

Een stoofpotje op Limburgse wijze geserveerd me frites en gemengde salade  

                

                                                                                                                                   

 



 

 

Diner(te bestellen van 17.00 tot 20.00 uur) 
 

Onze Burgers (250 gram) 

Alle burgers worden geserveerd met frites en sla 

 

Woodz Special burger                     15.5 

Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, gebakken spek, cheddar kaas,  

tomaat, komkommer, ui, cogollos sla en homemade BBQ saus 

Carpaccio burger           16 

Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, rucola, zongedroogde tomaten 

pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

Italian Style            16 

Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, mozzarella, Italiaanse ham, 

tomaat, komkommer, cogollos sla en pesto 

Greek burger            15.5 

Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer,  

rode ui, cogollos sla en tzatzikisaus 

Classic burger           14.5 

Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer,  

ui, cogollos sla en homemade BBQ saus 

Kip it simple            15 

Krokante kipschnitzel met tomaat, komkommer, rode ui,  

cogollos sla en tzatzikisaus 

Chicken Saté burger          15 

Krokante kipschnitzel met gedroogde uitjes, cogollos sla en satésaus 

 

Desserts 

Chocoladetaartje met citroenijs en aardbeiensaus        8.5 

Crème Brûlée met caramel ijs          8.5 

Coupe Aardbeien met aardbeiensaus en slagroom       7.5 

Dame Blanche             6.5 

Appeltaart met kaneelijs en slagroom         4.5 

 

 

 


