
Alle gerechten op de menukaart zijn de hele dag verkrijgbaar

Kleine Kaart
  
Friet  | Mayonaise  3,50
Twee “van Dobben” kroketten | zuurdesembrood  8,00

Tosti  
Kaas  4,00
Ham | kaas    4,50

Pannenkoeken  
Naturel  8,50
Appel  10,50
Nutella   9,50
Hagelslag   9,50
Vers fruit | vanille ijs  13,50
Ham | kaas   12,50
Spek    10,50
Spek | kaas  12,50
Appel | Grand Marnier  13,00
 * Poedersuiker en schenkstroop worden op de tafels geplaatst 

Zoetigheden 
Brownie    3,00
Apfelstrudel | slagroom | vanille ijs  6,50
Grote stroopwafel   2,00

Welkom in restaurant Winter Village
In ons restaurant kunt u genieten van mooie winterse gerechten in een unieke 

ambiance. Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om uw feestelijke 
bijeenkomst zoals een verjaardag, jubileum, personeelsfeest of jaarlijkse afsluiting 

bij ons te organiseren. Hiervoor hebben wij een arrangement samengesteld dat 
voor ieder wat wils biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 

035 – 588 14 84 of per mail via info@wintervillage.nl

Menu 

Voorgerechten                                                                                                                 
Pomodorisoep met zuurdesembrood 6,75 
Antipasti plankje (vanaf 2 personen, prijs per persoon) 9,50
Parmaham | spinata | worst | olijven | brood | tapenade | aioli                     
Mandje brood| aioli  4,50

Hoofdgerechten 
Black Angus burger | brioche bol | cheddar | Romeinse sla |  15,50 
tomaat | frisse salade | friet   
Kipsaté | satésaus | kroepoek | frisse salade | friet 17,50
wij werken uitsluitend met kippendijenvlees| looks rosé 

Wijnkaart

Wit glas    |     fles         

Finca La Carrasca 3,95 19,50
Sauvignon Blanc & Verdejo | Spanje 
levendig | appel | bloemig | fris 

Kirstenbosch 4,95 25,00
Chardonnay | Zuid-Afrika   
stoer | mango | hazelnoot | rond 
 
Viento Aliseo  32,00
Viognier | BIOdynamisch | Spanje 
verleidelijk | abrikoos | mandarijn | vol 

Rose 
Finca La Carrasca 3,95 19,50
Tempranillo Rosado | Spanje 
lief | klein rood fruit | thijm | droog 

Rood  
Finca La Carrasca 3,95 19,50
Tempranillo | Spanje 
vriendelijk | bessen | laurier | sappig 

Kirstenbosch 4,95 25,00
Cabernet & Merlot | Zuid-Afrika  
pittig | donkerfruit | tabak | zachte tannines 

Bubbels 
Cecilia B.  29,50
Spumante Bianco | Italië  
elegant | peer | witte perzik | volle mousse 
 
Mineraalwater (750ml) 
Acqua Panna  5,00
S. Pellegrino | licht koolzuurhoudend  5,00

Kindermenu 
Smiley pannenkoek | fristi / chocomel | skippy kinderijsje   12,50

Dessert 
Skippy kinderijsje  4,50 
Apfelstrudel | slagroom | vanille ijs  6,50
Dame Blanche | vanille ijs| chocoladesaus | slagroom          5,50 

Wist je datje? 
Roer altijd met de klok mee. Volgens de traditie moet je regelmatig en alleen met de klok 
mee roeren of het patroon van een 8 aanhouden, zodat de kaas een egale massa blijft. 

Laat je stukje brood nooit, maar dan ook nooit vallen in de pan! Als man zijnde moet je 
dan volgens de traditie de tafel trakteren op een drankje en de vrouwen... die moeten hun 
buurman of buurvrouw kussen!

Kaasfondue
Bij onze kaasfondue wordt onbeperkt brood geserveerd

Prijs per persoon 

Kaasfondue naturel 19,50 
Broccoli | bloemkool | wortel | warme kriel  
Wijnsuggestie: 
Kirstenbosch 
Chardonnay | Zuid-Afrika 

Kaasfondue truffel  24,50 
Broccoli | bloemkool | wortel | warme kriel 
Druif  | Parmaham | cherrytomaat | gemengde salade  
Wijnsuggestie: 
Kirstenbosch 
Cabernet & Merlot | Zuid-Afrika 

Kaasfondue tomatentapenade 22,50
Broccoli | bloemkool | wortel | warme kriel 
Druif | witlof | gnocchi 
Wijnsuggestie: 
Viento Aliseo  
Viognier | BIOdynamisch | Spanje 

Supplement groente basis 5,00
Broccoli | bloemkool | wortel | warme kriel  
Fonduekaas naturel 9,50
Fonduekaas truffel 12,50




