PURE

FOOD

VIEWS

DRINKS

ALL DAY – MENUKAART
Alle gerechten kunnen besteld worden als share, starter of main.

SALADES
Romanaise

VIS
€9. 00 €17. 50

Gegrilde kip met bacon, ansjovis en croûtons

Steak

€9. 00 €17. 50

Gegrilde steak, olijven, feta, bulgur en munt

Wander salade

€11. 50 €22. 50

Hollandse garnalen, gamba’s, serranoham
gerookte zalm en kwartelei

Ceviche van zeebaars

Gamba Saganaki

€11. 50 €22. 50

Tomatensaus, feta en crostini

Gebakken kabeljauw

€11. 50 €22. 50

Zeekraal, pastel de bacalhau en ras el hanout olie

Yellowtail kingfish

SOEP

€10. 50 €20. 50

Mango, rode ui, rode peper, koriander
taugé en tijgermelk

€12. 50 €23. 50

Gestoofde sugar snaps en beurre blanc

Mango-wortelsoep*

€8. 50

VLEES

€9. 50 €18. 50

Wander burger

Gele curry en kikkererwten

Bouillabaisse
Croûtons, rouille en gruyère

€10. 50 €19. 50

Op een brioche bol met gesmoorde ui,
tomatensalsa, little gem, spek, kaas en frites

VEGETARISCH

Saltimbocca

€11. 50 €22. 50

Parmaham, pecorino, salie en jus van olijven

Burrata

€8. 50 €16. 50

Cherry tomaten, basilicum en little gem

Tompouce van groene asperges

€12. 50 €23. 50

Rode wijnstroop, gepofte tomaat en gebrande avocado

€9. 50 €18. 50

Schuim van tofu en tartaar van ei en krieltjes

Burger van linzen

Steak el Torro
Duo van lam

€14. 50 €24. 50

Ras el hanout, bloemkool couscous en jus

€10. 50 €19. 50

Maïs en tomaat op een brioche bol met
gesmoorde ui, tomatensalsa, little gem en frites

SIDES

KIDS

Verse Frites 		
€5. 95
Frites uit Zuyd met mayonaise		
Taartje van aubergine		 €5. 95

(tot 12 jaar)

€9. 00
Poffertjes met poedersuiker
Kabeljauw of steak met salade en frietjes 		
€10. 50
Mini Wander Burger met frietjes		
€10. 50

Met tomatensaus en basilicum
Gegrilde roseval met tijm en knoflook		
€5. 95
Gemengde salade met avocado en tomaat		 €5. 95

* Vegatarische optie

Graag wijn bij je gerecht? Vraag naar onze wijnkaart. wanderisland.nl – facebook.com/wanderisland

