
LunchLunch

BiljartgolfBiljartgolf

High Genieten

Vindt u midgetgolf te alledaags en is biljarten net iets te 
formeel? Dan biedt ‘t Wagenhuis een ideaal alternatief: 

Biljartgolf. 

Gegarandeerd plezier voor jong en oud. 
De regels zijn simpel: Probeer met zo min 

mogelijk stoten het balletje in de hole te krijgen. In onze 
beschutte terrastuin werkt u in circa anderhalf uur tijd een 
parcours van 18 holes af. U speelt met een biljartkeu en 

doordat de banen op tafelhoogte staan hoeft u niet door 
de knieën.

Zowel voor kleine gezelschappen als grote 
groepen een aanrader!

High Genieten
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Welkom

Thuis
Borrelen

Vlees plank
Verrassende vlees tapas

Vis plank
een keur van wonderen uit de zee

Plank in de mix
Het beste van vlees, vis en kaassoorten in de mix.

Borrelen

Cadeautip
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Soepen

Luxe belegde broodjes

wit of bruin
boerenbrood

keuze uit

boerenbroodwit of bruin

Dagelijks te bestellen tot 17:00

lunch traditionals
Champignon toast
champignons| paprika | ui | spek | knoflook

Club sandwich
gegrilde kip | gebakken spek | eisalade | coctailsaus

Big Jack
dubbele runderhamburger speciaal | gebakken ei

Puntzak friet met mayonaise

2 kwekkeboom kroketten
met brood 

of lekker met friet

eiergerechten
Uitsmijter ham

Uitsmijter ham en gesmolten kaas

Uitsmijter spek

Uitsmijter spekkie speciaal: 
ui | paprika | champignon| ananas | spek | ham | kaas

Boerenomelet
groenten | spek

Omelet champignon

Omelet asperges ham en prei.

LUNCH
TOP 3
Club Sandwich
Uitsmijter Spekkie Speciaal
Big Jack

1
2
3

4,75 p.p

High Tea

High beer
beer luxe

high wine
wine luxe

4,75 p.p

High Tea

High beer
beer luxe

high wine
wine luxe

19.50

24,50
37,50

24,50
37,50

bittergarnituren

Plukbrood met smeersels

Portie olijven

Bakhapjes
12 stuks
24 stuks
36 stuks

Bourgondische Bitterballen
8 stuks

Hollandse kaas 250 gram
jong belegen/oud/komijn/mosterd

Knabbel
lekkere rauwkost/remouladesaus

Gefrituurde garnalen
chilisaus

Calamares
Knoflooksaus

Nachos
cheddar | Japeleno | ui | tomaat | dips

tapasplanken
( Prijs p.p)

Tegoedbordje
van het Wagenhuis

5,90
4,90
5,50

Luxe belegde broodjes
Warm

Rijk gevulde vissoep
Gebonden tomatensoep
Gepofte knoflooksoep

Oude Kaas
rucola | appelstroop

Gezond
ham | kaas | rauwkost | fruit

Brie
rode uiencompote

Gerookte zalm
sla | feta | kappertjes

Rundercarpaccio
pesto | kappertjes | pijnboompitten 
grana pandana

Beenham
honingmosterdsaus

Hete kip
paprika | champignons | chilisaus

Soep word geserveerd met brood

Keuze uit witte of bruine boterhammen



VoorgerechtenVoorgerechten
Broodplank 

Plukbrood met smeersels

Trio van geit

Frisse garnalencocktail
bleekselderij | appel

Rundercarpaccio 
pesto | kappertjes | grana padano

Carpaccio van Courgette
pesto | kappertjes  | grana padano

Trio van garnalen
garnalencoctail | garnalen in filodeeg | gebakken
gambastaarten

Calamares
knoflookmayonaise

Gefrituurde garnalen in filodeeg
chilisaus

Greenshell mosselen
gegratineerd met groente | look | kaas

Wrap chicken serenade
kip | ananas | kerriesaus

(Een tapasplank als voorgerecht? neem een kijkje 
op de achterkant)

Soepen
Rijk gevulde vissoep
Gebonden tomatensoep
Gepofte knoflooksoep
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SaladesSalades

Soepen

Geitenkaas salade
geitenkaas omwikkeld met spek | druiven | ui | 
wortel | tomaat | honingdressing

Scampisalade
pittige gegrilde gambastaarten

Hollands glorie
Salade met mosselen | hollandse 
garnalen | crabsticks

11,-

12,50

11,90

Diner
   XL       Normaal

19,50

22,50

23,50

25,-

22,50

32,50

14,75

16,25

17,-

18,50

14,75

16,-

 -

Diner
Kids

(Kindermenu’s worden geserveerd tot 12 jaar)

Kleintje tomatensoep

Garnalencocktail kids 

Frikadel met frietjes

Frikadel speciaal spies ( 2 frik. ) 

Kroket met frietjes

Kipnuggets met frietjes

Kipsaté met frietjes

Vissticks met frietjes

Pasta bolognese met kaas

2,60

4,90

4,75

7,-

4,75

5,-

7,25

7,-

5,

geserveerd  met mayonaise en appelmoes

Indien u een 
voedselallergie/-intolerantie 
heeft geef het dan door aan 
onze medewerker en wij houden 

er rekening mee

-
kruisbesmetting in de keuken is 
helaas nooit 100% uit te sluiten

Desserts
Dame Blanche
vanille roomijs | warme chocoladesaus
slagroom

Chocolademousse
met toef slagroom

Gekarameliseerde ananas
kokosijs | slagroom

Traditionele sorbet
vanille roomijs | vruchten
aardbeiensaus | slagroom

Creme brulée
vanille roomijs | slagroom

Bastogneparfait
met toef slagroom

Kaasplankje
binnen- en buitenlandse kazen

Kinderijsje (of senioren)
2 bolletjes ijs | slagroom
vruchtjes of chocoladesaus.

Smurfen ijs
met toef slagroom
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8,-
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4,-

menu

Extra’
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Extra’

Vlees

Schnitzel speciaal
gebakken ui | champignon | paprika
ananas | kaas uit de oven

Runderhamburger
zigeunersaus | cowlsla | tomaat | ui | sla

Biefstuk
pepersaus of bearnaisesaus

Lady steak (150g)
gebakken champignons

Varkenhaas
champignonroomsaus

Spare-ribs
bbq- saus | knoflooksaus

1/2 Spare-ribs

Entrecote
kruidenboter of pepersaus

T-Bone steak (500gr)
kruidenboter

Vis

Gegrilde zalm 

Slibtong 
3 stuks | remouladesaus

Gebakken mosselen
champignons | ui | paprika | verse look

Vispannetje
in de witte wijn en room
gegaarde poulet van vis | groenten

Gamba pannetje
pittig gegrild | groenten | look
afgeblust met room

vegetarisch

Vegaprika
gegrilde paprika | spinazie | 
gegratineerd met geitenkaas | pasta

Geitenkaasburger
huisgemaakte cowlsla |  honing

Vega saté
atjar | pindasaus | kroepoek

Spiezen kiezen

Kakelverse kipsaté spies
satesaus | atjar | kroepoek

Varkenshaasspies
gegrilde groentes | champignonsaus

Runderspies
gegrilde groentes | pepersaus

Surf en turf
biefstuk | gamba’s | ui | tomaatlooksaus

Marie’s Vegaspies
gemarineerde groentes | geitenkaas

Mixspies
v-haas | kip | rund | gegrilde groentes

Megamindy Spies
voor de grote eter, idem als hier boven
met een 1/2 spare-rib

3gangen
keuzemenu

25,-

Gebakken aardappelen

Gegrilde maiskolf

Gemengde salade
frisse salade met fetakaas


