
  

  
Versie 04.01 

Pizza’s  
Homemade Italian steenoven pizza’s         v.a. 9.50 
( Margarita, Funghi, Tonna, Salami, Pollo, Hawaii, Woodz) 

Pizza proeverij                                                   15.00 
Een proeverij van 4 kleine pizza’s. Funghi, salami, pollo 
en woodz. 

.                                                                                  
Salades 
 
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 

 

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 

Spaghetti Scampi 
Met een romige Limburgse witte wijnsaus, courgette, 
paprika en rode ui.                                              17.50   

 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. 
Check online nog meer heerlijke gerechten. 

      

Hartelijk welkom bij Restaurant Woodz 
online. Wat leuk dat je dit leest!  
 
Wat jammer dat we je niet kunnen laten 
genieten van onze kookpassie in ons 
restaurant, echter maken we dit graag 
goed met onze uitgebreide afhaalkaart. 
Voor je ligt onze afhaalmenukaart, die we 
met de grootste zorg voor je hebben 
samengesteld. Wist je dat we nog meer 
lekkernijen online aanbieden?  

Check het online en bestel gemakkelijk 
via onderstaande QR code. Lukt het 
scannen niet? Via woodzvalkenburg.nl 
kun je ook gemakkelijk jouw online 
bestelling doorgeven. 
 

              

 
Openingstijden frituur 
Maandag, donderdag t/m zondag. 
Dinsdag en woensdag gesloten.  
Tijd: 16.00 – 20.00 uur   
 
Openingstijden Pizzeria 
Maandag, donderdag t/m zondag. 
Dinsdag en woensdag gesloten.  
Tijd: 16.00 – 20.00 uur   
 
Online bestellen en afhalen  
Maandag, donderdag t/m zondag. 
Dinsdag en woensdag gesloten.  
Tijd: 16.00 – 20.00 uur   
 
Afhalen aan de snackbarzijde.  
 
Online bestellen en bezorgen 
Maandag, donderdag t/m zondag. 
Dinsdag en woensdag gesloten.  
Tijd: 16.00 – 20.00 uur   
 
Bij een besteding vanaf 30 euro, 
bezorgen we zelfs je heerlijke gerechten 
gratis. Daaronder betaal je slechts 2 euro 
bezorgkosten per bestelling. 
 
‘’Smakelijk eten’’ 

      Online bestellen  

 afhalen & bezorgen 

http://www.woodzvalkenburg.nl/

