Menu TO GO
GERECHTEN - DESSERT - DRANKEN

Specials van de week
Patat stoofvlees € 12,50
Broodje stoofvlees € 10,-

Gerechten
Broodje carpaccio wit of bruin € 10,Broodje gerookte zalm, gekookt ei en
kruidenmayonaise wit of bruin € 10,Broodje avocado, humus en
komkommerzoetzuur wit of bruin € 10,Broodje kip, teriyaki wit of bruin € 10,Kalfskroketten op brood wit of bruin € 10,Garnalenkroketen op brood wit of bruin € 10,Truffelsoep per liter € 12,50
Aspergesoep per liter € 12,50
Carpaccio de luxe €12,50
Carpaccio de luxe met eendenlever € 15,Witsenburger met frites € 15,Vegaburger met frites € 15,Sushi Zalm € 10,Sushi Tonijn € 12,Sushi Vega € 10,Poke Bowl Gamba € 15,Poke Bowl Kippendij € 15,Salade Carpaccio € 12,50
Salade Geitenkaas, avocado, truffel-honingdressing
€ 12,50
Salade Kippendij, komkommerzoetzuur, chilikorianderdressing € 12,50
Portie frites met mayo € 4,Brood smeersels € 5,Kindermenu: keuze uit -bitterbal, kippendij of
kibbeling- met friet € 10,-

Dessert
O lalala banana: gekaramiliseerde banaan, crème
suisse en witte-chocoparfait € 6,50
Kaasplankje met vijgenbrood en mangochutney €
10,-

Dranken
Fles Wijn wit: Campogrande Orvieto classico € 15,Fles Wijn rood: Carche Jumilla monatrelltempranillo € 15,Aqua panna € 4,San pellegrino € 4,-

De Wits TO GO
TAKE AWAY OF BEZORGEN!

Waar:
Bezorgen naar alle adressen in Rijswijk, overige adressen tot 15 minuten afstand vanuit de Wits.
Afhalen is ook mogelijk.

Wanneer:
Bezorgen tijden lunch:
• Bestellen tussen 10.00 – 11.00 uur, dan wordt de bestelling gebracht tussen 12.00 – 13.00 uur
Voor de avond:
•

Bestelling doorgeven de hele dag tot 17.00 uur, dan wordt bestelling gebracht tussen 18.00 – 19.00.
Overige tijden in overleg

Hoe
Bestellen:
•

Bel of app 06 15058707 of mail naar reserveren@dewits.nl. Geef je bestelling, adres en
telefoonnummer door en dan sturen we “tikkie de Wits”

Bezorgen of afhalen:
•
•

Bezorgen: bestelling wordt voor de deur gezet, gelet op de hygiënecode
Afhalen: even kloppen, dan doen we de deur open, bestelling wordt op de afhaaltafel gezet (1,5 meter)

Eet smakelijk!

