
Voorgerechten  
 

Carpaccio met Parmezaanse kaas, truffelmayo, rode ui, pijnboompitten en rucola     12,45   

Vis duo  tartaar van gerookte zalm, garnalen en limoen crème                   11,85       

Vegetarische trio kleine salade caprese, geitenkaaskroketje en           12,50 

gegratineerde champignons 

 

 

Om te delen: 
 

Smeerboelplank (v)               10,95 

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 satésaus, frites, atjar en kroepoek    (270 gr)   22,65 

Entrecôte               23,95 

Van de grill met een kruidenkorst, geserveerd met rode wijnsaus, frites en seizoen groenten    

Schnitzel champignonroomsaus            17,95 

Geserveerd met frites en seizoen groenten 

Thaise curry                 17,95 

Kipdijvlees, groenten en rijst 

Mixed grill                                                                                                 21,95 

Kipfilet, spareribs, en saté geserveerd met koude sauzen, salade en frites  

Spaghetti Bolognaise                  16,50            

Geserveerd met geraspte kaas                                                                                                   

Pasta scampi`s aglio e olio                      21,65 

Spaghetti met scampi`s in een knoflook peperolie 

Fish en chips                18,50    

Lekkerbek, remouladesaus, salade en frites 

Visspies                 19,95 

Kabeljauw, zalm en zeewolf geserveerd met een kreeftensaus, frites en seizoen groenten 

Vegetarische pasta Provençaal (v)                                                                            18,65 

Met diverse groenten, rode pesto en vegetarische roerbakreepjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom! 
 

 

 

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 veganistisch. 

 

Bij drukte 1 rekening per tafel 

 

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. 

 

      

Voor de echte liefhebber De Weerter Bazaar Kip! 
 

Halve kip van het spit naturel           15,50 

Halve kip piri piri met ui en paprika            16,95 

Halve kip ‘exotisch’ met mangochutney en kokos     16,95  
                

Al onze  kippen worden geserveerd met frites en huisgemaakte salade. 

Onze kippen zijn uitsluitend per persoon te bestellen. 

Als echte kip liefhebber zijn al onze halve kippen ook als hele kippen te bestellen! 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserts  

               Klein   Groot 

Coupe cerise vanille ijs met warme kersen en slagroom        4,65          7,65 

Coupe chocolat vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom     4,65         7,65 

Exotische coupe mango en frambozen sorbet, tropische saus         4,95          7,95 

en slagroom 

Bosvruchtenschuimtaartje              n.v.t.         8,50                              

Kids coupe vanille ijs, smurfensaus, slagroom en een verrassing         n.v.t.         5,65 

 

 

 

Kip van de maand: 

Iedere maand een andere variatie met 

een halve kip  

 

Burger van de maand: 

Iedere maand een andere burger 

Voor de echte durfal!  

 

Vraag onze medewerkers 

15,95 


