ON THE SIDE
PORTIE FRIET*

3

Mayonaise, ketchup, curry.

SIDE SALAD*

4

Groene salade, tomaat, komkommer, ui, olijven
kruidendressing en Parmezaanse kaas.

ITALIAN FRIES*

4

Parmezaan, oregano en truffelmayonaise.

Onze gerechten om af te halen.

SPICY PUMPKIN*

CARPACCIO

PANE*

CAPRESE*

9

Carpaccio van tomaat met pesto, rucola
mozzarella, Parmezaanse kaas, gemalen peper
en extra vierge olijfolie.

ONION RINGS*

11

Parmezaanse kaas, pijnboompit, sjalot, rucola
zontomaat, kappertjes en verse mayonaise.

12

Pijnboompit, truffelmayonaise, rucola, truffelolie
Parmezaanse kaas, sjalot en zontomaat.

12

Gerookte zalm, kappertjes, sjalot, augurk
komkommer, tomaat en verse mayonaise.

SPECIAL XL

20

Extra grote carpaccio om te delen
keuze uit DE WERF of DE TRUFFEL.

GARLIC SCAMPI

GESERVEERD MET BROOD, BOTER EN TAPENADE
6 / 11

Spaghetti, alfredo, slagersham, ui, room, knoflook
en gegratineerd met kaas.

Gepelde gamba’s (7st) met knoflook
peterselie, ui en pikante olie.

THE SPECIAL
Gerookte zalm, Parmaham, gepelde gamba’s
geitenkaas, Taleggio, steurgarnalen, Zeeuws grill
spek, pepersalami, pesto, aioli, olijven, boter
tapenade en rustiek wit en bruin brood.

7 / 12

Spaghetti, pomodori saus, huisgemaakte
gehakballetjes en Parmezaanse kaas.

8 / 14

Risotto, champignons, tomaat, courgette, spinazie
paprika, ui, knoflook, olijven en Parmezaanse kaas.

FUNGHI*

8 / 14

Risotto, bospaddenstoelen, knoflook, ui
truffel olie en Parmezaanse kaas.

GAMBA
Risotto, gepelde gamba’s, tomaat, knoflook
courgette, rucola en Parmezaanse kaas.

8

9

Rustiek bruin en wit brood, aioli, pesto, olijven
boter, Taleggio kaas, Parmaham en pepersalami.

RISOTTO & SPAGHETTI

GROENTE*

6

Salade met zachte geitenkaas, cherry tomaat
komkommer, olijven, zontomaat, pijnboompitten
en kruidendressing.

BROOD DE LUXE

BOLOGNESE

6

Huisgemaakte gehaktballetjes (5st)
pomodori saus en Parmezaanse kaas.

GEITENKAAS*

THE SMOKEY SALMON

6

Pikant gemarineerde kippenvleugels (5st)
met shiraza saus en aioli.

ITALIAN MEATBALLS

TRUFFEL

5

In broodkruim gefrituurde uienringen (10st)
met BBQ saus en aioli.

GIVE ME WINGS

DE WERF

5

Rustiek wit en bruin brood met boter, tapenade
en aioli.

GESERVEERD MET BROOD, BOTER EN TAPENADE

MAC & CHEESE

4

Pompoensoep met pikant tintje.

10 / 17

* Vegetarisch
Heeft u een glutenallergie, laat het
ons weten zodat wij uw broodje
kunnen maken met glutenvrij brood.

22

BURGERS 200GR

PLATES

HAMBURGER, BROODJE, FRITES EN MAYONAISE

THE CLASSIC

GESERVEERD MET FRIET, SALADE EN MAYONAISE

10

Kropsla, uienringen, tomaat, pickles en
de Big Werf saus.

THE GRILLED CHICK

11

11

12

12

13

Rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
tomaat en mozzarella.

THE WINDOW MAKER

SALMON

POLLO

15

15

15

16

Gebakken stukjes kipfilet met pomodori saus
room, spinazie, zontomaat, oregano
en Parmezaanse kaas.

VITELLO
17

16

Gemarineerde kipfilet van de grill, gebakken
paddenstoelen, tomaat, knoflook, courgette, tijm
mozzarella, matbucha en aioli.

TOSCAANSE KIP

Bacon, grill spek, cheddar kaas, gefrituurde
uienringen, cole slaw, tomaat, smokey BBQ saus
en verse mayonaise.

DOUBLE DOUBLE

BLACK TIGERS

Zalmfilet van de plaat met gamba’s, tomaat
olijven, knoflook, room en gegratineerd uit de
oven met mozzarella.

Crunchy Parmaham, zontomaat, pesto, tomaat
kropsla en gesmolten Taleggio kaas.

THE TRUFFEL

13

Gepelde gebakken gamba’s (10st), courgette
tomaat, knoflook, ui en pikante olie.

Gegrilde bacon, cheddar kaas, kropsla
uienringen, tomaat, pickles en Big Werf saus.

THE ITALIAN

GROENTE & GEIT*
Mediterrane groenten uit de oven, pomodori saus
oregano, gegratineerd met zachte geitenkaas.

Kropsla, uienringen, tomaat, pickles, mayonaise
ketchup, mosterd en een gebakken ei.

THE C.B

13

Huisgemaakte gehakballetjes, pomodori saus
en Parmezaanse kaas.

Gegrilde kipfilet, bacon, ranch dressing, kropsla
tomaat, uienringen en pikante shiraza saus.

THE DIRTY JOB

ITALIAN MEATBALLS

17

Zacht gegaard kalfsvlees uit de oven, eigen jus
groente garnituur, rozemarijn, tijm en kriel.

Een dubbele C.B van 400 gram voor de grote trek.

KINDERKAART
FRIET

DESSERTS
4

Bordje frietjes, appelmoes en mayonaise.

SPAGHETTI & CHEESE

STRAWBERRY & WHITE CHOCOLATE

6

Spaghetti, room, kaas en ham.

TIRAMISU
Klassieke tiramisu.

FRIET & SNACK

6

Keuze uit frikandel of kroket, frietjes
mayonaise en appelmoes.

MINI & FRIETJES

6

Keuze uit bitterballen of kip nuggets, frietjes
mayonaise en appelmoes.

HAMBURGER

7

Broodje, ketchup, mayonaise en frietjes.

PANCAKES
Amerikaanse pannenkoekjes, stroop
en poedersuiker.

5

New York cheesecake met aardbei en
witte chocolade.

7

6

