Voorgerechten
Broodplankje

5,8

Breekbrood met smeersels

Charcuterie Plateau

10,5

Chardewatte? Heerlijke Italiaanse delicatesse vleeswaren
met olijven en focaccia

Dagsoep

5,8

Onze medewerkers vertellen u graag meer! (of zie de krijtborden)

Tomatensoep

Hoofdgerechten

Alle gerechten zijn verkrijgbaar vanaf 16:00 uur
en worden geserveerd met twisterpatat en salade
(Op aanvraag: Gebakken aardappeltjes)
Schnitzel “Zo Die Hoort”

14,9

Kipsaté

14,5

Ierse Kogelbiefstuk

17,9

Tournedos

21,5

Varkenshaas

17,9

Huis gepaneerde Varkensschnitzel

5,8

Gemaakt van echte Westlandse Harvest House tomaten

Bietencarpaccio

10

Met rucola, walnoten, geitenkaas, appel, rode ui en honing

Duo van Kip

Drie gemarineerde kipspiezen met satésaus en kroepoek

9,5
Krokant gebakken kip en pulled chicken op een bedje van sla met
tuinkruidendressing, rode ui, pomodori tomaat, pijnboompitten en croutons

Met warme groente

Rundercarpaccio

Met peperroomsaus

10

met truffelmayonaise, parmezaan, pijnboompitten, rucola,
rode ui en pomodori tomaat

Gerookte Zalm

“De Witte” Spare-Ribs
10,5

Op toast met roomkaas en dilledressing

Gamba’s op Toast

9,5
In knoflook en kruiden gemarineerde gambaspies met wittewijnsaus

Gamba’s op Toast XL

15,5

Extra gamba’s en extra toast voor de liefhebbers!

3-gangen-menu
Menu 1

25,5

Kindermenu

L
XL
Zalmfilet

18
24
17,5

Op de huid gebakken zalmfilet

Hamburger “De Witte Style”

16

Vegaburger “De Witte Style”

16

Even geen vlees? Dan is dit een aanrader!

Vegetarisch Gerecht

Wisselende gerechten. Vraag het personeel voor meer informatie
32,5

Duo van Kip of Rundercarpaccio
Kogelbiefstuk, Varkenshaas of Vangst van de Dag
Dessert naar keuze

Voor de kinderen

Keuze uit Zoet / Pittig / Jack Daniel’s Marinade

Met bacon, kaas en huisgemaakte BBQ-saus

Soep naar keuze
Schnitzel of Kipsaté
Dessert naar keuze

Menu 2

Menu

Maaltijdsalade

16

Geserveerd met brood.
Keuze uit: Rundercarpaccio / Duo van Kip / Gerookte Zalm of
Geitenkaas & Bacon (ook vegetarsch te bestellen)

Vangst van de Dag

Onze medewerkers vertellen u graag meer! (of zie de krijtborden)
v.a. 7,5

Vraag naar de aparte kinderkaart

“De Witte” Hap

Onze medewerkers vertellen u graag meer! (of zie de krijtborden)

Sauzen

2

Keuze uit: Peperroom-, Pinda-, Stroganoff-, Wittewijn- of Champignonsaus

Kadotip!
De Witte Tour

Met onze eigen ‘De Witte Tour’ fietstocht laten wij u
de regio zien en geniet onderweg van diverse versnaperingen
bij onze locatie’s in de Lier en ‘s-Gravenzande.

Gebakken Champignons
Om verspilling te voorkomen, serveren wij minder friet
en salade op het bord. Dit is gratis bij te bestellen!

2,1

Grote trek

Classics
Lunch is verkrijgbaar tot 16:00
Keuze uit: een rustiek wit of bruin broodje
Rundercarpaccio

Uitsmijter
9,5

Met truffelmayonaise, parmezaan, pijnboompitten,
rucola, rode ui en pomodori tomaat

v.a. 8
Drie gebakken eieren met keuze uit kaas, ham en/of spek. Standaard meegebakken

Italiaanse Uitsmijter

Pikante Kip

9
Kippendij gebakken in een licht pikante saus met paprika, ui en champignons

Warme Brie

9,5

Met pesto, walnoten, pomodori tomaat, rode ui en rucola

Club Sandwich

11

Pulled chicken, kaas, bacon, tomaat, komkommer, rode ui, gekookt ei en rucola

10,5

Dikke boterham met carpaccio, twee gebakken eieren,
parmezaan, pijnboompitten en truffelmayonaise

Rundvlees Kroketten op Brood

9

Groente Kroketten op Brood

9

Twee klassieke kroketten op brood met mosterd

Twee vegetarische kroketten op brood

12-uurtje

11

Gebakken ei met ham, kaas en kroket op brood, geserveerd met tomatensoep

Tip! Broodje
van de Maand

Gerookte zalm en pulled chicken op brood, geserveerd met de dagsoep

Onze medewerkers vertellen u graag meer!

Drie gemarineerde kipspiezen met satésaus en kroepoek

12-uurtje Deluxe

Caprese

9

Geitenkaas & Groente

9

Parmaham, mozzarella, pesto, tomaat en rode ui

Met rucola, rode ui, walnoten en honing

Lunch Salade

13,5

Geserveerd met brood
Keuze uit: Rundercarpaccio / Duo van Kip / Gerookte Zalm of
Geitenkaas & Bacon (ook vegetarsch te bestellen)

2,5

Westlandse Snoepgroente

2

Kleine tomatensoep van echte Westlandse Harvest House tomaten

Tijdens de drukte van onze Lunch en Diner
kan alleen in overleg besteld worden van
de Borrelkaart
Zoete Aardappel Friet

7

Met truffelmayonaise en parmezaan

Charcuterie Plateau

10,5

Chardewatte? Heerlijke Italiaanse delicatesse
vleeswaren met olijven en focaccia

Nacho’s

7,5

Nacho’s met guacamole, salsa en cheddar, uit de oven.

Nacho’s Deluxe

12,5

Pulled chicken, guacamole, salsa, crème fraîche,
cheddar, rode ui & jalapeño pepers

Chicken Strips (6 stuks)

7

Pikante Gehaktballetjes

6

Malse en sappige kipfilet in een krokant jasje met BBQ-saus

Gekruide Piri-Piri balletjes

Kleine trek

Portie Spare-Ribs

10

Met Jack Daniel’s Marinade

5,5

Tosti Brie

6,5

Deel je ervaring!

Wij van Eetcafé de Witte zijn benieuwd naar hoe
jij jouw bezoek hebt beleefd. Complimenten of
opbouwende kritiek, wij leren graag!
Scan de QR code en laat een
beoordeling achter!

Garnalen in Bierbeslag (6 stuks)

5,5

Portie Kaas

5,5

Geserveerd met chilisaus

Smulbord voor 4 personen

22,5

Laat je verrassen!

Gemengde Hapjes (12 stuks)

8,5

Bittergarnituur met diverse sauzen

Rundvlees Bitterballen

0,75 p.s.

Vegetarische Bitterballen

0,75 p.s.

Oer-Hollandse bitterballen met mosterd

Vegetarische bitterballen met groentevulling

Kaastengels (6 stuks)

5,9

Yakitori Spiesjes (10 stuks)

9,7

Gevuld met gerijpte oude kaas

Dagelijks verse all time favourites
Appeltaart & Cheesecake gebaksassortiment!
Naast onze all time favourites hebben wij een dagelijks
wisselend assortiment. Onze medewerkers vertellen het u graag!

Borrelkaart

Jong belegen & oude kaas geserveerd met Franse mosterd

3

Gebaksassortiment

17,5

Met tomaat, pesto en rode ui

Tomatensoep

Een schaaltje Tomaatjes en Komkommerschijfjes

Biefstuk op Brood

Tosti Ham & Kaas
9,5

Met avocado, zeekraal en dilledressing

Boterham met hagelslag of jam

14

Ierse kogelbiefstuk met jus, zoals u van ons gewend bent

Een licht, ongerezen platbrood op basis van zuurdesem

Voor de kids

12,5

Saté op Brood

Flatbread

Gerookte Zalm

Bekijk ook onze
uitgebreide bierkaart!

Keuze uit: wit of bruin brood

Met pikante saus

De Lier

‘s-Gravenzande

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

