
WISSENKERKE CLASSICS

WISSENKERKE CLUB  11
Clubsandwich van getoast maisbrood, kipfi let, jonge kaas, gebakken spek 
en ei, ijsbergsla, tomaat en friet met mayonaise

CLUB ZALM & TONIJN 11
Clubsandwich van getoast maisbrood, gerookte zalm, huisgemaakte 
tonijnsalade, zoetzure komkommer Ijsbergsla, avocado, gepofte paprika 
en frites met mayonaise

DE ORGINELE UITSMIJTER 8
Uitsmijter ham, kaas en of spek             
Extra ingrediënten +0,50 

AMSTERDAMSE KROKETTEN 8
Met friet of brood

DIKKE PLAKKEN OERBROOD
wit of bruin

CARPACCIO  9.5  
Met klassieke carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise of pesto notensla, 
tomaatjes, Parmigiano Reggiano druppels en gebrande pijnboompitten

KERRIE KIP 7.5
Met huisgemaakte kip kerrie salade, augurk, zoetzure komkommer, gebak-
ken uitjes, geroosterde kokos met pinda’s en paarse wortel 

TONIJN 8.5
Met huisgemaakte tonijnsalade, augurk, gepofte paprika en plakje radijs, 
tomaatjes, rettich, paprika en rode ui

RODE BIET MET GEITENKAAS 8
Flinterdun gesneden rode biet  met geitenkaasmousse en appel-chutney, 
notensla, gesuikerde pecannoten en gepofte boekweit 

REUZE TOSTI’S
HAM EN KAAS 7
TOMAAT, KAAS EN PESTO 7
HAM, KAAS, ANANAS-MANGO CHUTNEY 7.5
GEITENKAAS, HONING, PECANNOTEN 7.5

WRAPS

WRAP MET KIP 9
Wortel wrap met geroosterde kip, ananas-mangochutney, radijs en 
ijsbergsla, gepofte paprika, katjang pedis nootjes en zoetzure komkommer 

FALAFEL  WRAP  8.5
Bieten wrap gevuld met falafel balletjes, raita-saus, tomaat en rettich, 
zoetzure komkommer, rode biet, mint, ijsbergsla en gepofte paprika 

WRAP MET GEITENKAAS 9
Wortel wrap met romige geitenkaas, appelchutney en gesuikerde pecanno-
ten, tomaatjes, rode ui compote, gepofte boekweit en paprika.

SALADES 
met oerbrood en kruidenboter

JAPANSE SALADE (M/L)  9 / 15
Met gebakken gamba’s of gegrilde steak, paksoi, rettich, zoetzure komkom-
mer en crunchy wasabi bolletjes, taugé en geroosterde sesamdressing 

CEASAR SALADE (M/L)  9 / 15
Romeinse sla met gegrilde kip, uitgebakken spek, gekookt ei, ceasardres-
sing, Parmigiano Reggiano druppels en rustiek croutons

FALAFEL SALADE (M/L)  9 / 15
Heerlijke falafel balletjes, raita-saus, gepofte boekweit en frisse komkommer, 
crunchy honing nuts, zoetzure rode biet, mint, sla en tomaat

SOEPEN
huisgemaakt natuurlijk! niet vergeten te blazen.

SOTO AJAM  8
Originele rijk gevulde Indische kippensoep, zoals mijn oma die vroeger 
maakte

TOMATENSOEP 6
Ook als vegetarisch te bestellen
De authentieke met rundergehaktballetjes en geslagen room

BURGERBAR
skip the Angus if you feel like chicken!

UPGRADE YOUR BURGER - DOUBLE DOUBLE  5
Extra burger extra bacon extra cheddar 

BACON & CHEESE 10.5
100% Black Angus burger op een robuust broodje, bacon, tomaat en 
knapperige sla, rode uienringen, hamburgersaus, augurk en cheddar

KNETTERGEKKE 1995 11.5
Knettert letterlijk op je tong
100% Black Angus burger op een robuust broodje, bacon, tomaat en rode 
uienringen, knapperige sla, Giant hamburgersaus, ketchup, gebakken ei en 
gefrituurde uienringen

HAWAI BURGER 11.5
100% Black Angus burger op een robuust broodje, cheddar, tomaat, bacon 
en ananas, knapperige sla, ananas mango-chutney en gefrituurd ui nestje

EAT WEED  11.5
Een 100% plantaardige hamburger, verrijkt met zeewier! De burger is 
gemaakt van geroosterde sojasnippers en kombu (zeewier). Als fi nishing 
touch: een pittige en romige vegan weedsauce met Hollandse Zeesla uit 
Zeeland. Lekker!

STEVIG EN WARM

BIEFSTUK MET BROOD 15
In de roomboter gebakken biefstuk met brood 

DE ORGINELE NEDERLANDSE PANNENKOEK 8
Pannenkoek ham, kaas, spek, appel of ananas  
Extra ingrediënten +0,50 

KIPSATÉ VAN MARI RASA  
hofleverancier van Wissenkerke 

Sate met brood, friet of witte rijst, atjar en zoetzure komkommer

CLASSIC  15
Pindasaus seroendeng en bawang goreng 

RAWIT 15
Pittige pindaketjapsaus seroendeng en bawang goreng

WAT GA JE NOG EXTRA KIEZEN?
MAYONAISE  0.5
TRUFFEL MAYONAISE 0.5
VERSE FRIET MET VLAAMSE MAYONAISE 4.5
BROOD MET TOPPING 4.5 

A L L E R G I E ?  L A A T  H E T  O N S  W E T E N

V E R S  B E R E I D
D A T  K O S T  T I J D 

Al onze gerechten worden vers bereid na uw bestelling. Daardoor kan het 

tijdens grote drukte wel eens gebeuren dat u iets langer op uw gerecht 

moet wachten dan u van ons gewend bent. We hopen op uw begrip.




