woodz
by j a g e r s h u y s

vlees, vis & vega

voorgerechten
BROOD | 5

sides to share!

pumpkin pie | 16

Onze sides zijn ook samen te
stellen als hoofdgerecht!

Huisgemaakte hartige taart van pompoen,

Van Menno met WOODZ boter

bospaddenstoelen, blauwe kaas,

CARPACCIO | 15

KROKANTE VERSE FRIETEN | 5

rozijnen & mosterd-roomsaus
Tip: + Chef‘s salad

Runderhaas, Parmezaan, rucola, rode ui,

met mayonaise

kappertjes, zongedroogde tomaat,

CATCH OF THE DAY | dagprijs

truffelmayonaisse

Dagverse vis

Tuna tataki | 15
Verse tonijn tataki, rivierkreeft, pandanrijst,

crispy veggies | 6

Tip: + Truffle linguine

Geroosterde herfstgroenten, five spices cruesli,

SATEh ayam | 17

dadels & citrus-roombotersaus

Sate van kippendij, sesamzaad,

finger lime, sesamzaad,

pastinaak | 6

teriyaki & satésaus

nori kroepoek, wakame & XO mayo

profiteroles | 11.5

Tip: + Crispy veggies

Pastinaak mousseline, witte chocolade,

SURF & TURF | 23

gerookte amandelen, groene appel & zhug

bosmix | 6

Rundersteak, body peeled

Hartige soesjes van truffel en oude kaas,

gamba’s & béarnaisesaus

gebrande zilveruitjes,

Bospaddenstoelen, kastanjes, bosuitjes,

Tip: + Bosmix

roze peperkorrels & abrikozengelei

zwarte bonenpasta & Parmezaan

DUCK BREAST | 17

Smoked deer | 14.5

Veluwse eendenborst,

Gerookte hertenham, witlof, bloedsinaasappel,

cranberry & portjus

truffle linguine | 6
Verse linguine, knolselderij, krokante salie,

Tip: + Pastinaak

parelcouscous, speculaas,
stoofperensaus & ananasazijn

ibirico ribs | 17

CALAMARIS FRITTI | 11.5

Boneless ribs, kataifi,

granaatappel & truffelsaus

chef’s salad | 6

gepofte rijst & limoenaïoli

Huisgemaakte stoofpeertjes,

Home made calamaris, kruidenmix & limoenaïoli

bietensalade, oude geitenkaas,

VOLG & TAG ONS!

bloedsinaasappel & crème fraîche

soup du jour | dagprijs
Dagverse soep

@WOODZBYJAGERSHUYS

Onze Vlees, Vis & Vega gerechten worden ZONDER garnituren geserveerd. Per twee personen raden wij aan om twee/drie bijgerechten te bestellen.

house burgers
brie burger | 16.5

woodzburger | 16.5
Angus beef, oude kaas, kropsla,
crispy bacon, augurk, tomaat, crispy onion,
burger bun, BBQ saus & mayonaise

Krokante brie, gegrilde paprika,
gebakken appel, rode ui, rucola,
pestomayo & balsamico

desserts
chocolate | 8

nice ice! | 8

ETON MESS | 8

Chocolade-mousse, speculaas-sumak crumble,
granaatappel & mandarijn-hibiscus gel

Vier bollen ijs van verschillende smaken

Stoofpeer, merengue,
mascarponeroom & kruidkoek

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

