
Voorgerechten  
 

Carpaccio geserveerd met Parmezaanse kaas, truffelmayo, rode ui, pijnboompitten en rucola      10,85   

Vis trio scampi, tonijnsalade en een garnalenkroketje           11,85   

Kip-kerriecocktail met kerrie-saus, fruit en kokos (v/vegan)         10,85 

 

 

Om te delen:  

Smeerboelplank (v)             9,95 

Crostini`s en brood met tapenade, kruidenboter, guacamole, chilimayo en aioli 

 

Crostini`s (v)              7,00 

Geserveerd met chilimayonaise, tapenade en aioli 

 

Broodmandje                   v.a. 5,00         

Vraag naar onze mogelijkheden    

 

 

 

Hoofdgerechten  

 

Saté van varkenshaas        (180 gr)   19,65 

Geserveerd met een heerlijke pindasaus, frites, atjar en kroepoek  (270 gr)  22,50 

Entrecôte                21,50 

Van de grill met rode pesto, geserveerd met kruidenboter, frites en seizoen groenten      

Spare-ribs             18,50 

Geserveerd met BBQ-saus, frites en salade 

Schnitzel              16,95 

Geserveerd met champignonroomsaus, frites en seizoen groenten 

Fish en chips            17,50 

Gefrituurd met een krokante laag eromheen, met remouladesaus, frites en salade 

Zalm              18,50 

Geserveerd met hollandaisesaus, frites en seizoen groenten 

Pasta scampi            18,50 

Spaghetti met scampi`s in een knoflookolie  

Spaghetti bolognese           15,50     

Geserveerd met geraspte kaas  

Gevulde paprika (v)           17,50 

Gevuld met risotto en gegratineerd met kaas 

 

 

Kijk voor hamburgers en maaltijdsalades aan de binnenkant van de kaart  

 
 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

Openingstijden 

De keuken is iedere dag vanaf 11.00 geopend 

 

Maandag 11.00 tot 21.00 

Dinsdag 10.00 tot 21.00 

Woensdag 10.00 tot 21.00 

Donderdag 10.00 tot 21.30 

Vrijdag 10.00 tot 21.30 

Zaterdag 10.00 tot 21.30 

Zondag 11.00 tot 21.00 
 

Dit zijn de sluitingstijden van de keuken, de sluitingstijden van het  

restaurant kunnen hier van afwijken, dit is afhankelijk van de drukte. 

 

Heeft u een allergie? Meldt het onze medewerkers. 

Doordat er sprake kan zijn van kruisbesmetting kunnen wij  

nooit 100% garanderen dat u gerecht allergenen vrij is. 

 

Gerechten met een (v) kunnen ook vegetarisch, (vegan) kan ook veganistisch. 

 

Bij drukte 1 rekening per tafel 

Het is niet toegestaan om eigen meegebracht voedsel op  

ons terras te nuttigen. 

 

Wist u dat wij ook beschikken over 2 zalen voor vergaderingen, 

feesten en partijen. Kijk voor meer informatie op www.weerterbazaar.nl 

of vraag onze medewerkers. 

 

 

De Weerter Bazaar kip!   Voor de echte liefhebber!  

 

Halve kip van het spit naturel              14,95 Hele kip van het spit naturel  21,50 

Geserveerd met frites en huisgemaakte salade  Geserveerd met frites en huisgemaakte salade 

Halve kip van het spit piri piri  15,95    Hele kip van het spit piri piri  22,50 

Geserveerd met frites en huisgemaakte salade  Geserveerd met frites en huisgemaakte salade 

 

 

Halve en hele kippen zijn uitsluitend per persoon te bestellen.  

Hele kippen duurt gemiddeld 20 minuten om te bereiden. 

 

Desserts  

         Klein   Groot 

Coupe cerise  vanille ijs met warme kersen en slagroom   5,00      7,50 

Coupe chocolat vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom  5,00      7,50  

Coupe rode vruchten walnotenijs, rode vruchten en slagroom  6,00      8,50 

Bounty coupe met chocolade en kokos ijs, kokos en Malibu-saus  6,00      8,50 

Kids coupe vanille ijs, smurfensaus, slagroom en een verrassing   4,00      5,50  

Schatkistje met slagroom en een verrassing                  5,00 

         

 

 

Onze “ geen zin om te koken” menu`s 

 

 

Maandagavond: Pasta avond 

Iedere week een andere pasta 

13,50 

Dinsdagavond: Wat de pot schaft 

Iedere week een andere verrassing 

 13,50 

Woensdagavond: Burger madness 

Iedere week een andere burger voor de durfal 

13,50 

 

 

 

 


