lunchkaart
Veel van onze gerechten zijn óf kunnen

[Tot 17 uur]
VEGA

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Lotus speculaas muffin
Lava cake [keuze uit: chocolade, karamel of framboos]
Cheesecake karamelsaus
Appeltaart [Chocolaterie Christian]

VEGAN

DE 4 VAN LINDA

4.50
4.50
4.50
4.50

yoghurt
*
croque ham en kaas
*
croissant zalm
*
broodje bitterbal

Lazy Breakfast ontbijtplankje 7.00
[van 11.00 - 13.00, op dinsdag van 10.00 - 12.00]

yoghurt | mini croissant | jam | desemboterham |
gebakken ei | boter | verse jus d’orange |
een kopje koffie, thee of cappuccino

10.75

BROOD

CROQUES
Ham & kaas
tramezzinibrood | ham | kaas

6.00

Houben worstenbroodje
vega of vlees

Tuna melt
tramezzinibrood | cheddar | tonijn |
rode ui | spinazie | peterselie

8.00

Sesambagel zalm
gerookte zalm | roomkaas | rode ui | rucola

8.50

Flammkuchen VEGA
dunne brooddeegbodem | hummus | geitenkaasbolletjes |
komkommer | pijnboompitten | pecannoten | rucola | balsamico

9.50

EIGERECHTEN
Uitsmijter
ei | ham | kaas | desembrood

10.00

B.L.T. omelet
ei | bacon | rucola | tomatensalsa

10.50

SOEPJES

VEGA

4.00

Desembrood rundvleeskroketten
2 rundvleeskroketten | grove mosterd

10.75

Desembrood krokante kip
kip in tempurabeslag | gemengde slamix | komkommer |
rode kool | teriyakisaus | sesamzaadjes

10.75

Chicken clubsandwich
desembrood | kiphaasjes | gemengde slamix | tomaat |
komkommer | guacamole

11.75

Tomatensoep
grove tomaat | gehaktballetjes | bosui |
crème fraîche | brood | zeezoutboter

6.25

Sesambagel gezond
ham | kaas | ei | komkommer | cherrytomaat | augurk | sla

11.75
11.75

Kerrie-kokossoep
kokos | kerrie | kip | crème fraîche |
brood | zeezoutboter

6.25

Desembrood carpaccio van entrecote
gerookte entrecote | rucola | oude kaas | pijnboompitten |
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise
Hamburger DNW
sesambroodje | rundvleesburger | cheddar |
tomaat | augurk | bacon | gefrituurde ui | friet

12.50

BOWLS
Zalm bowl		
zalm | sinaasappel | spinazie | komkommer |
pecannoten | yoghurt-avocadodressing

12.50

Pulled Chicken bowl [KOUD GESERVEERD]
fussili | homemade pulled chicken | mango |
mozzarella | pijnboompitten | rucola | granaatappelpitjes

12.50

Couscous Bowl VEGA
12.50
kip of falafel | hummus | tomaat | rode ui | paprika |
zoetzure komkommer | parelcouscous | yoghurtdressing
Vega Kapsalon VEGA
vega shoarma | rode kool | gefrituurde ui |
oude kaas | aioli dressing | sriracha | friet

12.50

VOOR DE KIDS

Desemboterham		
3.50
ham en/of kaas

Desemboterham		
3.50
gebakken eitje
Croque Oreo
tramezzinibrood | witte chocolade | Oreo

3.50

Croque ham & kaas
tramezzinibrood | ham | kaas

4.00

Speciaal dieet of een allergie? Onze koks houden er graag rekening mee. Geef het even door en / of vraag naar onze speciale allergieënkaart!

AVONDkaart
Veel van onze gerechten zijn óf kunnen

[17.00 - 22.00]
VEGA

VEGAN

Speciale menukaart voor kids!
Liever bestellen van deze kaart?
Wij passen prijs [-25%] en portie aan!

#DNWproeverijmenu: drie gangen verrassing voor 29 euro
HAPJES VAN DE PLANK 4.25

Broodplankje [KLEIN]
desembol | aioli | zeezoutboter | srirachadip
Calamaris
aioli
Kroket trio [3 STUKS]
1x groente | 1x kaas | 1x gamba
Bruschetta [3 STUKS] VEGA
tomatensalsa | basilicum | olijfolie
Mini pita VEGA
vega shoarma | aoili
Vleeschwaar
Parmaham | fuet | olijven
Oester [per stuk] 2.50
soja | sesam | lente-ui | ponzu

SOEP 6.25
<< Soepjes altijd met brood & zeezoutboter >>

Broodplank [GROOT]
desembol | aioli | zeezoutboter | srirachadip
Tomatensoep
grove tomaat | gehaktballetjes |
bosui | crème fraîche
Kerrie-kokossoep
kokos | kerrie | kip | crème fraîche

VOORHAP 9.Sushi
sushirijst | zalm | komkommer | radijs | wakame |
furikake | sesam-mayonaise | sojasaus
Carpaccio rode biet VEGA
rode biet | geitenkaasbolletjes |
pecannoten | balsamicodressing
Flammkuchen
dunne brooddeegbodem | spek | ham | kaas |
ui | groene kruiden | rucola | crème fraîche

VOORHAP SPECIAL 12.50

CHEF’S PLANK 20.50

12.50

vanaf 4 personen

HOOFDHAP

13.-

Hamburger DNW
sesambrood | rundvleesburger | cheddar |
tomaat | augurk | bacon | gefrituurde ui | friet
Tomatenrisotto VEGAN
tomaat | zongedroogde tomaat |
pesto | vegan room
Gele curry met garnalen
basmatirijst | garnalen | koriander | kokos |
witte kool | taugé | citroen | gember | bosui
Pulled chicken wrap
tortilla | homemade pulled chicken |
avocado | feta | tomatensalsa | rode ui |
koriander | chilisaus | friet | salade

MOSSELEN, ZE ZIJN ER WEER
Mosselen 19.50
kokos | kerrie | aioli | friet | salade

HOOFDHAP

[4 kleinere gerechten per gang]

Zalm bowl
zalm | sinaasappel | spinazie | komkommer |
pecannoten | yoghurt-avocadodressing
Pulled Chicken bowl [KOUD GESERVEERD]
fussili | homemade pulled chicken | mango |
mozzarella | pijnboompitten | rucola |
granaatappelpitjes
Couscous Bowl VEGA
kip of falafel | hummus | tomaat | rode ui |
paprika | zoetzure komkommer |
parelcouscous | yoghurtdressing
Vega Kapsalon VEGA
vega shoarma | rode kool | gefrituurde ui |
oude kaas | aioli dressing | sriracha | friet

BIJGERECHTEN

ovenaardappels | friet | gele rijst |
gebakken groenten met teriyakisaus

2.75

19.- SAUZEN

Grain Fed biefstuk
pepersaus | friet | salade
Hamburger de luxe
brioche brood | rundvleesburger |
pulled chicken | friet | salade
Spareribs [zoet-pittig]
soja | ketjap | chili | bosui | friet | salade
Kipsaté
kipspiesjes | atjar | pindasaus |
kroepoek | gele rijst | salade
Poké bowl tonijn
sushirijst | tonijnsashimi | wakame | wortel |
komkommer | radijs | sojaboontjes | bosui |
furikake | sesam-mayonaise | sojasaus
Dutch Weed Burger VEGAN
plantaardige zeewierburger | rode kool |
zeewiersaus | tomaat | augurk | kiemen |
friet | salade

mayonaise | truffelmayonaise |
chilidip | sriracha | wereldse frietsaus |
ketchup | curry

HOOFDHAP SPECIAL 23.50

Cheesecake
karamelsaus | vanille-ijs

Carpaccio ossenhaas
ossenhaas | rucola | zongedroogde tomaat |
pijnboompitten | truffelmayonaise | oude kaas

Dorade
dorade | hollandaiseschuim | wortel |
friet | salade

Stoommandje
bao krokante kip | dim sum [4] | koriander | soja |
chilisaus | sesam-mayonaise | notencrumble

Bentobox
gele curry met garnalen | kip yakitori |
crushi [krokante sushi] | zalm | salade

BOWLS

MINI NAHAP

1.-

4.25

Pavlova
meringue | bosbessen | slagroom

NAHAP

7.50

Stroopwafel dessert
stroopwafelijs | karamel | slagroom
Aardbeienmousse
aardbeienmousse | Oreo Cookie crumble | munt
Lava cake
keuze uit: chocolade, karamel of framboos
vanille-ijs | slagroom

NAHAP SPECIAL 10.Kaasplankje
oude kaas | gorgonzola | geitenkaas |
brie | camembert bite
Proeverij Grand Dessert

Speciaal dieet of een allergie? Onze koks houden er graag rekening mee. Geef het even door en / of vraag naar onze speciale allergieënkaart!

KINDERKAART

Alle kindergerechten kosten 6.50 euro | IJswafel 4.50 euro

poffertjes
met poedersuiker

bitterballen of frikandel
met frietjes, appelmoes en komkommer
visstick
met frietjes, appelmoes en komkommer

met

gehaktballetjes
frietjes, appelmoes en komkommer
ijswafel
met smarties & slagroom

Liever bestellen van de “grote mensen” dinerkaart?
Dat kan. Wij passen de prijs [-25%] en portie aan.

Saartje is onze jongste telg!
Ze is heel erg gezellig en
is dol op stokbrood!

Jos de Os weet heel veel
en helpt iedereen.

Lievelingseten?
Poffertjes met suiker!

Lievelingseten: frikandel.
Houd jij daar ook van?

HUUB
DE HOND

JOS
DE OS

SAARTJE
DE STRUISVOGEL

PIEN
DE POES

Lievelingseten:
tomatensoep

SAM
HET SCHAAP

Lievelingseten?
Frietjes!

KAREL
HET KONIJN

Freddie het Varken is
lekker eigenwijs en gulzig.
Kiki de Koe bakt het liefst
de hele dag taartjes!

KIKI
DE KOE

Lievelingseten?
Pasta!

FREDDIE
HET VARKEN

KAATJE
DE KIP

DRANKEN
Koffie | Cappuccino
2.75 | 3.10
Espresso enkel | dubbel
2.65 | 4.50
Koffie Verkeerd
3.30
Latte Macchiato
3.65
Thee [Slow Tea]
2.75
Chai Tea Latte
3.65
Verse munt thee
3.15
Verse gember thee
3.15
Verse zoethout thee
3.15
Warme chocomel
4.00
met of zonder slagroom
Irish Coffee
6.50
Speciale koffie met likeur
6.50
koffie met likeur naar keuze en slagroom
Extra slagroom
0.80
onze
Koffie’s zijn cafeïne- en
lactosevrij te bestellen

slagroom
=
lactosevrij

Gezellig met een
van onze High Tea ' s
High Tea
of

4.50
4.50

Cheesecake karamelsaus
Appeltaart [Chocolaterie Christian]

4.50
4.50

Asian
High Tea

21.-

Vraag naar onze Gin&Tonic
kaart Wekelijks wisselend!

[alleen op reservering]

Chai Tea Latte

Wijn
WIT DROOG

Beachhouse alc. vrij
Sauvignon Blanc
Pinot Grigio
Chardonnay

WIT ZOET

Mostoduva

ROSÉ

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

3.65

4.00
8.00

ECOtap WATER
- fles water bruis of plat -

4.25/20.50
4.90/25.00
5.15/26.50
6.00/29.00

Klein [0.25 ltr]

2.85

Groot [0.7 ltr]

4.25

4.90/25.00

Uitgebreid assortiment v.a. 2.85
RUSSEL & Co.
3.10
Lipton Ice Tea Sparkling 2.85
Lipton Ice Tea Green
2.85
Lipton Ice Tea Peach
2.85

4.90/25.00
5.15/27.00

ROOD

FRISDRANKEN

Beachhouse alc. vrij
4.25/20.50
Merlot
4.90/25.00
Corvina & Cabernet Sauvignon 5.25/27.50

veggie smoothie orange 5.00
wortel | paprika | gember | knolselderij

Ciders

Onze smoothies worden
gemixt met vers fruitsap.

Old Mout Kiwi & Lime
Old Mout Passion Fruit & Apple
Stassen Brut
Stassen Cuvée Rosé

1 smoothie bevat maar liefst 75% van
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
fruit en geen conserveringsmiddelen,
toegevoegde suiker of zoetstoffen.

Bubbels

Kies uit de smaakcombinaties:
Ananas | mango
Aardbei | mango
Bosbes | mango
Aardbei | banaan

6.50!

Vraag naar onze cocktailkaart

Wat is jouw favoriet?

Ruby
Colheita 2005

Lotus speculaas muffin
Lava cake

op vrijdag alle cocktails voor

19.-

PORT

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
keuze uit: chocolade, karamel of framboos

Bijkletsen?

5.00
5.00
5.00
5.00

4.75
4.75
5.00
5.00

Appelsap troebel

2.85

Tomatensap

2.85

Verse jus d’orange

4.15

Agua de Valencia
Glas 5.25 | Fles 26.00

Vendome alc. vrij
5.50/22.50
Cava Mont Marcel
24.50
Moet & Chandon Brut
65.00
Moet & Chandon Ice Imperial
85.00
Louis Roederer Brut Vintage
115.00 Facebook.com/dnwoss Instagram.com/dnwoss

DRANKEN
DNWEEK

11 TAPKRANEN
Heineken
Paulaner Hefe Weisse
Duvel
Brewdog wisseltap
Mort Subite Witte Lambic
‘t Uiltje wisseltap
Vedett Extra White
‘t IJ wisseltap
Lagunitas Daytime
Wisseltap | 2 x | vraag ernaar

WIT/WEISSEN
Het Nest Pokerface	 4.95
‘t IJ IJwit	 5.00
Schneider Aventinus Eisbock
5.25
Schneider [tap 5] Hopfen Weisse	 5.75
BLOND/ZWAAR BLOND
Vedett Extra Blond
Cornet
La Chouffe
Oedipus Mannenliefde
‘t IJ Biri
De Eeuwige Jeugd Lellebel

4.75
5.00
5.25
5.25
5.25
5.50

>> DNW BEER TABLE << 21.3 bieren van de tap naar keuze + bierplank

AMBER/ALE/IPA
Orval	 5.00
‘t Uiltje Bird Of Prey IPA	 5.50
Frontaal Bulldog	 5.50
5.50
Brewdog Vagabond APA [GLUTENVRIJ]
Kees Mosaic Hop Explosion IPA
5.75
Kees Hazy Sunrise NEIPA	 6.00
Brewdog Jack Hammer IPA	 6.25

TRIPEL
Tripel Kanunnik
LeFort Tripel

5.00
5.00

QUADRUPEL/GERSTEWIJN
Muifel Zuster Agatha
Frontaal Rhodesian
De Molen Bommen & Granaten

6.00
6.00
6.25

STOUT/PORTER
Het Nest Dead Man’s Hand
Kees Caramel Fudge
Van Moll Ons Blackie
De Molen Hel&Verdoemenis
Muifel Black Basterd
De Moersleutel Wisselblik

5.50
6.25
6.00
6.25
6.25
8.00

SOUR/GEUZE/KRIEK/FRUITBIER
Timmermans Kriek of Framboos
Rodenbach Fruitage
Liefmans Fruitesse
Corona/Desperados
La Chouffe Cherry
Timmermans Oude Gueuze

4.75
4.75
4.75
4.75
5.25
6.00

RADLER/ALCOHOLVRIJ
Heineken 0.0%
Jever Fun Alkohol Frei
Brinkhoff’s Radler
Clausthaler Radler Alkohol Frei
Muifel Craazy IPA
Schneider Weisse [tap 3] Alkohol Frei
Liefmans Fruitesse Alcoholvrij

3.95
3.95
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

Chef’s plank
20.50
selectie borrelhapjes | keuze van de chef
Bierplank
17.00
oude kaas | mosterd | bitterballen | nootjes |
leverworst | augurkjes | Amsterdamse uien

KLEINERE BORRELHAPPEN

Oester [PER STUK]
2.50
soja | sesam | lente-ui | ponzu
Broodplankje [KLEIN]
4.25
desembol | aioli | zeezoutboter | srirachadip
Calamaris
4.25
aioli
Kroket Trio [3 STUKS]
4.25
1x groente | 1x kaas | 1x gamba
Bruschetta [3 STUKS] VEGA
4.25
tomatensalsa | basilicum | olijfolie
Mini pita VEGA
4.25
vega shoarma | aioli
Vleeschwaar
4.25
Parmaham | fuet | olijven

GROTERE BORRELHAPPEN
Tortillachips
gesmolten kaas | BBQ saus | chilisaus

8.25

Bugles
8.25
2491
chiliroomkaas | gesmolten kaas | tomatensalsa

VEGA

5.00
5.00
5.25
5.25

PLANKEN VANAF 4 PERSONEN

kunnen ook

DUBBEL
‘t IJ Natte A’dams Dubbel
Brasserie LeFort
Gouden Carolus Whisky Infused
Muifel 1357 Dubbel

v.a. 2.85
v.a. 5.00
v.a. 5.00
5.00
4.75
5.25
4.75
5.25
5.25
5.25

Vietnamese loempia’s
6.25 | 11.50
[8 of 16 stuks] | chilisaus
Borrelhap DNW
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] mayonaise
Bitterballen [ook vegan!] 7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] grove mosterd
Vlammetjes
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] chilisaus
Camembert bites
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] chilisaus
Popcorn chicken
7.50 | 11.50
chilisaus
Kaasplankje
9.50
oude kaas | gorgonzola | geitenkaas |
brie | camembert bite

dinsdag koffie vóór 11 uur 1.90
elke dinsdag: een kop koffie,
cappuccino of thee voor 1.90

Ma
Op maandag geniet je voordelig
van het proeverijmenu!
DRIE GANGEN
VERRASSINGSMENU

Van 29.voor 25.-

[4 kleinere gerechten per gang]

Di
&

Wo
Op dinsdag of woensdag
genieten van een
driegangenmenu voor

25.-

[keuze uit alle gerechten
van de menukaart m.u.v.
de hoofdhapspecials]

Do
Op donderdag is het tijd
voor food & film
Driegangenmenu +
bioscoopkaartje voor

28.50

- Keuze uit alle gerechten
van de menukaart

[m.u.v. de hoofdhap specials]

- Voucher voor een film naar

keuze bij Kinepolis Oss

Voor alle acties & arrangementen geldt:
niet geldig i.c.m. acties en/of kortingen
en niet op speciale dagen / feestdagen

COCKTAILS

>> DNW BEER TABLE <<
3 bieren van de tap naar keuze + bierplank

Gezellig bijkletsen

fridaynight=cocktailnight:
alle cocktails voor

6.50!

High Tea

19.-

Asian High Tea

21.-

Sparkling Sourz		
Sourz Red | 7up | verse jus d’orange | zure mat

7.75

No-Jito [alcoholvrij]		
7up | rietsuiker | munt | limoen

7.75

Malibu Bay Breeze		
Malibu | cranberrysap | ananassap | limoen

7.75

Espresso Martini		
wodka | Tia Maria | espresso |
suikersiroop | koffiebonen

7.75

Old Mout Kiwi & Lime
Old Mout Passion Fruit & Apple
Stassen Brut
Stassen Cuvée Rosé

Sex on the Beach		
Peachtree | wodka | cranberry sap | limoen |
verse jus d’orange | grenadine

7.75

PLANKEN VANAF 4 PERSONEN

Mojito		
rum | rietsuiker | limoen | bruiswater | munt

7.75

Ciders

Chef’s plank
Bierplank
oude kaas | mosterd | bitterballen | nootjes |
leverworst | augurkjes | Amsterdamse uien
KLEINERE BORRELHAPPEN

[TIP VAN SIMONE]
Hakuna Matata		
Malibu | spiced rum | bananenlikeur |
grenadine | sinaasappel

7.75

Amaretto Sour		
Amaretto | limoensap | suikersiroop

7.75

[TIP VAN DAAN]
Limoncello Bellini		
limoncello | cava

21.-

7.75

GIN & TONIC:
Beefeater pink		
aardbei

9.50

Tanqueray Ten		
kumquat | koriander

10.00

Jopen Gospel Gin 		
sinaasappel

11.00

Wilderen Double You Gin
zoethout

11.00

Hendricks		
komkommer

11.00

Wij serveren onze gins met Russel & Co. Botanical tonic water

VEGA

9.00

20.50
17.00

Oester [per stuk]
soja | sesam | lente-ui | ponzu

2.50

Broodplankje [KLEIN]
desembol | aioli | zeezoutboter | srirachadip
Calamaris
aioli
Kroket Trio [3 STUKS]
1x groente | 1x kaas | 1x gamba
Bruschetta [3 STUKS] VEGA
tomatensalsa | basilicum | olijfolie
Mini pita VEGA
vega shoarma | tzatziki
Vleeschwaar
Parmaham | fuet | olijven
GROTERE BORRELHAPPEN
Tortillachips
gesmolten kaas | BBQ saus | chilisaus

4.25

Bugles
2491
chiliroomkaas | gesmolten kaas | tomatensalsa

KAN OOK

Bombay Sapphire 		
limoen | zoethout

4.75
4.75
5.00
5.00

4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
8.25
8.25

Vietnamese loempia’s
6.25 | 11.50
[8 of 16 stuks] | chilisaus
Borrelhap DNW
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] mayonaise
Bitterballen
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] grove mosterd
Vlammetjes
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] chilisaus
Camembert bites
7.50 | 11.50
[8 of 16 stuks] chilisaus
Popcorn chicken
7.50 | 11.50
chilisaus
Kaasplankje
9.50
oude kaas | gorgonzola | geitenkaas | brie | camembert bite

Bij ons kun je zeven dagen per week binnenlopen voor een lunch, een borrel of een diner!
Voor iedere dag een leuke actie! Enjoy life - Enjoy DNW

Ma

dinsdag koffie vóór 11 uur 1.90

Op maandag geniet je voordelig
van het proeverijmenu!
DRIE GANGEN
VERRASSINGSMENU

elke dinsdag: een kop koffie,
cappuccino of thee voor 1.90

Van 29.VOOR 25.-

[4 kleinere gerechten per gang]

Di

Bijkletsen?

&

Wo
Op dinsdag of woensdag
genieten van een
driegangenmenu voor

25.-

Gezellig met een
van onze High Tea ' s
High Tea

[keuze uit alle gerechten
van de menukaart m.u.v.
de hoofdhapspecials]

of
Asian
High Tea

Do

19.21.-

[alleen op reservering]
Op donderdag
driegangenmenu +
bioscoopkaartje voor

28.50

fOOD & fILM

- Keuze uit alle gerechten
van de menukaart
[m.u.v. de hoofdhap specials]

voor 28.50

- Voucher voor een film naar
keuze bij Kinepolis Oss

Vr

Op vrijdag
alle cocktails
voor maar

Genieten van een driegangenmenu
én een film naar keuze bij Kinepolis Oss.

6.50/st.

Het driegangenmenu stel je zelf samen,
je hebt de keuze uit alle gerechten van de kaart
[m.u.v. de hoofdhap specials]. Voor de film ontvang
je een voucher die je bij Kinepolis kunt inwisselen
voor een film naar keuze. Ook leuk als cadeautje.

Voor alle acties & arrangementen geldt: niet geldig i.c.m. acties en/of kortingen en niet op feestdagen
Borrelarrangementen

Bij DNW kun je ook gezellig borrelen met vrienden, collega’s of familie voor een vaste prijs per uur, of 2 uur....of 3 uur...

Borrelarrangement 1 uur > 9.75 p.p. | Borrelarrangement 2 uur > 16.75 p.p. | Borrelarrangement 3 uur > 22.50 p.p. | Borrelarrangement 4 uur > 27.25 p.p.
Incl. onbeperkt consumpties; Heineken tapbier, huiswijnen, fris, water, koffie en thee & ontvangst met borrelplankje vol lekkernijen, vanaf 8 personen

