8,50
9,00

10,00
11,00
11,00
10,00

Parfait van zabaglione
met saus van aardbeien
Proseccotaartje
Chocolade gebakje
met zoute karamel
Pannacotta
met chocoladesaus
Cannelloni van perzik en witte chocolade
met kokosijs
Gelato misti
ijs van “Talamini”
Tiramisu

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

9,00

10,00
11,00

Voor groepen vanaf negen personen serveren wij graag een menu.

“Lekker om te delen”
30 EUR per persoon
plankje met bites, selectie van twee gerechten van de kaart en iets zoet
35 EUR per persoon
plankje met bites, selectie van drie gerechten van de kaart en iets zoet

Pasta’s en meer
Lasagne
met gestoofd rundvlees en geroosterde tomaat
Tagliatelle Frutti di mare
met zeevruchten, citroen en peterselie
Risotto
met spinazie en zongedroogde tomaat
Spaghetti Carbonara
met spek, eieren en Parmezaanse kaas
Ravioli Funghi
gevuld met paddenstoelen
Spaghetti Aglio olio
met knoflook, olijfolie en rode pepers

Zoet

9,50

40 EUR per persoon
plankje met bites, selectie van vier gerechten van de kaart en iets zoet

9,00
9,50
9,00

De Wijnhuistoren

Pizza Margherita
tomaat, kaas en oregano
Pizza Caprese
tomaat, mozzarella en basilicum
Pizza Tonno
tomaat, rode ui, kaas en tonijn
Pizza Quattro formaggi
tomaat en 4 soorten kaas
Pizza Pulled chicken
tomaat, pulled chicken, kaas, rode ui en BBQ saus
Pizza Quattro stagioni
tomaat, champignons, paprika, ham, salami en kaas
Pizza Carciofi
tomaat, artisjok, kaas, pesto en rucola
Pizza Prosciutto
tomaat, gerookte ham, groene asperges en kaas
Pizza Tricolore
tomaat, geitenkaas, spinazie en walnoten

Pizza’

Pizza’s uit onze steenoven

DINER

Doe mij
nog maar
een
drankje!
Kies uit heerlijke Mediterraanse gerechten.

10,50
8,00

Heeft u een allergie? Vraag onze medewerkers naar de allergeneninformatie
van onze gerechten! Wij passen onze gerechten graag voor u aan!

wijnhuistoren.nl

Diner

Lekker om te delen
Warm en koud
Gemarineerde olijven
Knoflook focaccia
met aioli
Plankje brood
met aioli, tomatentapenade en kruidenboter
Plankje Wijnhuistoren
met diverse soorten hammen
Plankje vis
met diverse vis bites
Plankje kaas
met diverse soorten kaas en olijven
Gefrituurde inktvisringen
met knoflookmayonaise
Plankje caprese
met mozzarella, tomaat, verse basilicum en olijfolie

4,00
5,00
6,00
7,00
7,00
7,00

Onze koude keuken

Vlees
Kip met olijven in tomatensaus
Saltimbocca
met salie, serranoham en witte wijn
Huis gemarineerde ribbetjes
met aiolisaus
Steak Wijnhuistoren
met saus van groene pepertjes
Italiaanse kip burger
met mozzarella, tomaat, basilicum en pesto
Lamskoteletjes
met tijm en knoflook

Carpaccio van ossenhaas
met pesto, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas
Salade serranoham
met meloen en walnoten
Huisgepekelde zalm
met dressing van piccalilly
Salade geitenkaas
met pijnboompitten en peer
Vitello tonato
dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Mediterrane salade
met gegrilde kip en feta

10,50
11,50
10,50
12,50
9,50
12,50

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

7,00
7,00

Soep
Vissoep
met crème fraîche
Italiaanse tomatensoep
met crème fraîche en pesto

Onze warme keuken

5,00

Vis
Gebakken tonijnsteak
met balsamico glace en pistache
Zalmfilet
met saus van venkel en citroen
Spies van gamba’s
met knoflook en Spaanse pepers
Paella marinera
met vis en zeevruchten

11,50
10,50
11,50

Lekker erbij
Frieten met mayo
Gegrilde groenten
Mixed salad met tomaat en komkommer
Tomatensalade met rucola

4,00
4,00
4,00
4,00

10,50

5,00
Vegetarisch
Arancini
8,00
risottoballetjes gevuld met Parmezaanse kaas en truffelsalsa
Croquettes
8,50
met zoete aardappelen, gepofte knoflook en kruidenmayonaise
Groentetaartje
9,00
met spinazie, tomaat en feta
Salade gegrilde groenten
10,00
met Parmezaanse kaas

Neem jij
ook een
voorgerecht?

