---Warme dranken---------------------------------------------------Koffie
Koffie decafeïne
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino (gestoomde melk)
Cappuccino (slagroom)
Latté macchiato
Koffie verkeerd
Warme choco (cécémel)
Verse muntthee

2.30
2.30
2.30
3.80
2.70
3.00
3.00
2.80
2.30
4.00

Huisgemaakte Choco
White heaven melk/ witte chocolade druppels
Mr. Charlie Brown melk/ melkchocolade druppels
Woman in black melk/ zwarte chocolade druppels

3.00
3.00
3.00

De huisgemaakte choco kan ook lactosevrij. + 0.50

Koffie&Co
Smaakje?
Vanille/Caramel/Hazelnoot/Speculoos/Chocolade/Witte chocolade/Kokos

Cappuccino gestoomde melk/ smaakje
Cappuccino met kokosmelk
Cappuccino slagroom/ smaakje
Cappuccino gestoomde melk/ honing
Latté macchiato smaakje
Latté macchiato met sojamelk

2.70
3.20
4.10
2.90
3.30
3.80

---Warme dranken---------------------------------------------------Specials
Easy caramel latté

caramel/ slagroom

Crunchy speculatté
Pink Barbie coffee

speculoos/ slagroom

vanille/ slagroom/ spekjes

4.70
4.70
4.30

Kinnekes coffee

chocolade/ slagroom/ kinderchocolade

4.60

American coffee

chocolade/ slagroom/ american cookies

4.30

Crazy coco coffee
Oreo coffee

kokos/ slagroom/ bounty

chocolade/ slagroom/ oreo

Malteser coffee

chocolade/ slagroom/ maltesers

De speciale koffies kunnen ook lactosevrij. + 0.50

4.30
4.30
4.30

---Verse losse thee----------------------------------------------------------ZWART
--English breakfast

2.40

Geselecteerde theeblaadjes uit Assam en Sumatra/ infusie met een kruidige afdronk.

--Superior Earl Grey

2.40

Basis is de uiterst kwalitatieve Yunnan die voor de aardse smaak zorgt/ nuance van zachte
Keemun thee/ verfrissende Ceylon thee.

GROEN

--Asian Sencha

2.40

Zeer zacht en mild met een zoete noot.

--Sencha lemonade

2.40

Basis van de asian sencha/ frisse variant op een klassieke groene thee/ gedroogde zestes
citroenschil en –citroenkorrels.

KRUIDEN
--Ginger Freshness

2.40

Citroengras en twee soorten munt zorgen dat het pittige van de gember wat zachter wordt.

--Wicked Rooibos

2.40

Saffloerbloem en de rooibos thee samen/ Deze blend is vol en fruitig door de rijpe
citrusvruchten.

--Tender Chamomile
Deze gedroogde bloesem een milde en cafeïnevrije thee voor in elk seizoen.

2.40

---Verse losse thee---------------------------------------------------FRUIT
--Sexy Pomegranate

2.40

Granaatappel, fruitige bosbes, de blauwe korenbloem en malve bloesems zorgt voor een
heel fruitig aroma/ de stukjes appel, vlierbes en hibiscus zorgen voor een waanzinnige
ervaring!

DETOX
--Extreme Slimming

2.40

Groene thee/ zeewier " Wakame “/ de Zuid- Amerikaanse plant " Yerba Maté "/ deze drie
samen vormen de basis van deze opmerkelijke thee blend.

---Homemade Ice tea / lemonade-------------------------------------------------------------------------------------------Sexy Ibiza

2.70

Proef de zomer van fruit en bloemen in je glas! Deze blend is een variatie van appel, peer,
aardbeien, granaatappel, rozenknoppen en korenbloem. Gezoet met vlierbloesemsiroop,
afgewerkt met munt en vers fruit.

Spicy Ginger’ella

3.50

Een homemade spicy ginger limonade afgewerkt met de frisse toets van munt.

Green Tea – Jasminade

3.50

Een homemade limonade getrokken van groene thee en verse Jasmijn blaadjes afgewerkt
met Citrus en munt.

---Frisdranken-------------------------------------------Spa reine/bruis
Bru 1l plat/ bruisend
Bru ½ l plat/ bruisend
Sprite
Fanta orange
Coca-cola / light / zero
Ice-tea / Ice-tea green
Gini
Schweppes tonic/ agrum
Tönissteiner

2.30
8.50
4.60
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.50

citroen/ orange/ vruchtenkorf/ wijnappelsien

Looza

2.40

Sinaas/ appel/ appelkers

Vers Fruitsap
Fristi

5.00
2.40

---Bieren------------------------------------------

Cristal
Maes 0%
Kriek zoete kriek
Palm
Gueuze
Grimbergen Blond/Bruin
Duvel
Westmalle Blond/bruin
Leffe Blond/bruin
Karmeliet tripel
La chouffe blond

2.50
2.50
2.80
2.50
3.40
3.90
3.90
4.10
3.90
3.90
3.90

---Alcoholische dranken----------------------------------------------------------------------Wijn

droog - halfzoet/

Rood/ Rosé

Karaf
Fles

Kirr
Kirr Royale
Cava
Cava per fles
Aperol spritz

4.20
9.40
17.50
4.90
6.50
6.00
20.00
7.50

Martini bianco / rosso / fiero
Porto wit/ rood
Bacardi

4.60

Bombay gin fever tree tonic water
Hendrick’s gin fever tree tonic water
Botanic Kiss fever tree tonic water
Korhaan gin fever tree tonic water
Finley Mojito / Spritz non alcoholisch

10.00

Whisky
Baileys
Amaretto
Cognac
Limoncello
Sambuca

5.40

4.30
5.10

13.00
13.00
9.60
4.10

5.70
5.70
6.80
3.90
3.90

---Borrelhapjes--------------------------------------------

Kaasplankje
Gefrituurde calamares
Lookbroodjes
Mini-loempia’s
Hapjesplank “De Witte Vleugel”

12.50
6.50
6.50
6.50
17.50

---Breakfast--8.30u-11.00u

--------------------------------------Croissant met boter
Chocoladebroodje
Sandwich (zacht) met kaas of beenham
Kraker (hard) met kaas of beenham
Hoevebrood met kaas of beenham
Hoevebrood met gerookte zalm/avocado/rucola/ spinazie/kruidenkaas
Spek en ei met hoevebrood en siroop
Omelet natuur met hoevebrood en boter
Omelet tomaat met hoevebrood en boter
Supplementen

2.60
2.60
2.60
2.80
2.80
9.60
10.80
7.50
9.50

Extra’s

Sandwich (zacht)

1.00

Confituur/ Siroop

0.25

Kraker (hard)

1.00

Nutella

0.40

Bo’ke van hoevebrood

1.00

Smeerslaatje

1.00

Spek

2.20

Spiegeleitje of roerei

2.60

Vraag naar ons glutenvrij brood!

Griekse yoghurt met granola
Griekse yoghurt met fruit
Griekse yoghurt met granola en fruit

4.60

American pancake red fruit explosion

10.50

7.50
8.50

3 pancakes/ rood fruit/ Griekse yoghurt/ rode vruchten coulis

American pancake banana-choco-crazy

9.50

3 pancakes/ banaan/ huisbereide chocoladesaus/ bresiliennenootjes

American crispy-bacon pancake
3 pancakes/ crispy ontbijtspek/ roerei / ahornsiroop
Allergenen ?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

9.50

---Breakfast--8.30u-11.00u
------------------------------------------------Klein arrangement

16.00

Vers sinaasappelsap/ 2 broodjes/ croissant of chocoladebroodje/
assortiment van charcuterie/ boter/ nutella/ confituur/ slaatje van de dag

Luxe arrangement

22.00

Vers sinaasappelsap/ 2 broodjes/ hoevebrood/ croissant of chocoladebroodje/
assortiment van charcuterie/ brie/boter/ nutella/ confituur/ smeerslaatje/
spek en ei/ fruit/ Grieks yoghurtje

Healthy arrangement

20.50

Vers sinaasappelsap/ roerei/ 2 broodje/ hoevebrood/
assortiment van charcuterie/ gerookte zalm/ boter/ Griekse yoghurt met granola/
vers fruit/ groentesalade/ avocado

American arrangement

19.50

Vers sinaasappelsap/ spek en ei/ witte bonen in tomatensaus/ tomatenschijfjes/
toast/ hoevebrood/ 2 pancakes met ahornsiroop/ vers fruit

Deze arrangementen zijn inclusief 1 koffie, thee of choco.
Graag een glaasje bubbels? + 6.00

Gelieve vanaf 5 pers. te reserveren voor deze arrangementen
Allergenen ?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

--Lunch-Vanaf 11.00u
--------------------------------------Dagsoep
Tomatenroomsoep

4.90
met balletjes

5.90

Supplementen
Sandwich (zacht) met kaas of beenham 2.50

Verrassingsbroodje

4.50

Kraker (hard) met kaas of beenham

Croutons

0.50

Geraspte kaas

0.50

2.80

Bo’ke van hoevebrood
met kaas of beenham

2.80

Bo’ke met kaas
Bo’ke met beenham
Bo’ke met kaas en beenham
Bo’ke met gerookte zalm
Bo’ke met kippenblokjes
Geroosterd bo’ke met tomaat-mozzarella
Geroosterd bo’ke met avocado /Sunny-Side Up eitje
Geroosterd bo’ke met gerookte ham/ rucola/ rode pesto

Bij alle bo’kes worden aangepast garnituren verzorgd
glutenvrij brood +0.50
Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

9.50
9.50
10.00
11.90
12.60
12.50
12.50
12.50

--Lunch-Vanaf 11.00u

---------------------------------Krok Meneertje
Krok Mevrouwtje
Krok Bolognaise
Krok Hawaï
Krok Vidée
Krok Champignonroom
Krok Champignon natuur
Krok Witte Vleugel/ scampi’s in kruidenboter
Boskrok dagverse warme groentjes/spekjes
Krok Milano tomaat/mozzarella/rode pesto
Krok gerookte zalm/ kruidenkaas (vegetarisch)
WinterKrok gebakken appeltjes/ spekjes

10.50

Enkele krok

-0.75

(Enkele Krok Milano is niet mogelijk)
Bij alle Krok’s worden aangepast garnituren verzorgd. Keuze uit wit of donker brood.
Vraag naar onze glutenvrije krok!
Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

12.50
13.10
11.50
13.90
12.90
11.90
13.90
14.00
12.50
13.00
13.50

--Lunch-Vanaf 11.00u
------------------------------------Groentesalade

(vegetarisch)

15.50

Gemengde salade & gerookte vis

21.50

Spek/ appel/ noten/ forel/ gerookte zalm/ heilbot

Salade calamares

19.50

Caesarsalade

21.50

Kip/ krokante spekjes/ Parmezaanse schilfers

Salade v/h huis

23.50

Scampi’s/ spekjes/ pijnboompitten/ zongedroogde tomaten

Griekse salade

(vegetarisch)

18.00

Salade avocado

20.50

Avocado/ gerookte zalm

Salade tomaat-mozzarella

(vegetarisch)

18.00

Salade geitenkaas & spek

19.50

NO FOOD TO WASTE: supplement brood
Vraag naar ons glutenvrij brood +0.50!

+1.00

Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

--Lunch-Vanaf 11.00u

------------------------------------Spaghetti bolognaise

- groot

12.50

- klein

10.50

Spaghetti rode pesto
Rucola/ Parmezaanse kaas/ pijnboompitten/ zongedroogde tomaten

16.50

Penne à l’arabiatta

16.00

Tagliatelle

18.50

met scampi’s

Tuinkruidenroomsausje/ groene groentjes

Spaghetti wok

met kip en groentjes

Pasta Veggi

17.50
17.50

Vegetarische wok reepjes/ groentjes

Penne met kip

18.50

Currysaus/ groene groentjes

Tagliatelle

met verse gegrilde zalm

21.50

Currysaus/ groene groentjes

Pasta “De Witte Vleugel”

17.50

Spekjes/ courgette/ champignons/ roomsausje

Oosterse Wok vegetarisch

18.50

Zoetzuur licht pikant sausje met vegetarische wok reepjes

Oosterse wok met kip

18.50

Zoetzuur licht pikant sausje

Oosterse wok met scampi’s

19.50

Zoetzuur licht pikant sausje

Onze pasta zijn

vers

bereid

Vraag naar onze glutenvrije pasta’s +1.00/ brood +0.50

NO FOOD TO WASTE: supplement brood
Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

+1.00

--Lunch-Vanaf 11.00u

------------------------------------Kaaskroketjes

2stuks
3stuks

Garnaalkroketjes

11.80
13.80

2stuks
3stuks

Duo kaas- en garnaalkroketjes
NO FOOD TO WASTE : supplement brood
Supplement aardappelgerecht

12.80
14.80
11.80
+1.00
+2.50

Scampi’s met currysaus/ 9 stuks
Scampi’s gebakken in kruidenboter/ 9 stuks
Scampi’s met lookroomsausje/ 9 stuks
Gegrilde zalm met verse groentjes/ mosterdsaus

21.50
21.50
21.50
23.50

Rundscarpaccio op Italiaanse wijze met brood
Kipfilet
Koninginnenhapje
Vlaamse stoofkarbonade
Rundssouvlaki met grieks slaatje en tzatziki
Gemarineerde spareribs traag gegaard/ huisbereide BBQ-saus

15.00
19.50
18.50
20.50
23.50
19.50

Keuze uit:
Verse frieten, ambachtelijke kroketten, puree, brood of verse pasta.

Sausje?

3.00

Currysaus/ gebakken champignons/ champignonroom

--Kindergerechten-Krok uit het vuistje
Frietjes met frikandel of kipnuggets
Spaghetti bolognaise
Koninginnenhapje
Bij deze gerechten worden er aangepaste garnituren geserveerd.
Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

5.90
7.90
7.90
7.90

---High-Tea--Vanaf 14.00u

--------------------------------------‘’it’s always tea time in Wonderland’’

Alice tea party

23.50 p.p.

Een mooi gedecoreerde tafel boordevol hartige en zoete lekkernijen, speciaal samengesteld
om uitgebreid te snoepen tussen de lunch en het diner. Beginnend met een glaasje bubbels
gevolgd door onze huisgemaakte hartige en zoete hapjes. Vervolledigd met een aangepast
kopje thee of koffie.

Gelieve te reserveren voor onze high tea.

--Sweets--Vanaf 11.00 u
-----------------------------------------------------

Brusselse wafel

met poedersuiker
Ijs
Ijs/ chocoladesaus
Vers fruit (seizoen)
Ijs/ vers fruit (seizoen)
Aardbeien (seizoen)
Banaan/ chocoladesaus

5.10
7.10
7.60
8.50
10.50
8.50
7.80

Vanaf 13.30u tot 17u

Pannenkoek

met suiker
Siroop
Ijs
Ijs & chocoladesaus
Banaan & chocoladesaus
Appel
Spek
Boekweitkoek met spek/ siroop/ hoevebrood

5.90
5.90
7.90
8.50
8.50
7.90
8.50
8.90

Supplementen
Slagroom
Chocoladesaus

0.75
1.00

Vers fruit
Bol ijs

Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

4.50
2.00

--Sweets-Vanaf 11.00u

------------------------------------Progrès
Petit-Beurre
Ambachtelijke ijsprogrès
Koffie met vlaai
Koffie “De Witte Vleugel”
Huisbereide appelstrüdel met ijs
Chocomousse
Chocolade moelleux met ijs/ rood fruit

4.90
4.50
5.70
4.80
12.80
6.20
5.10
10.50

Zin in meer zoetigheden?
Bekijk onze verse lekkernijen in de Sweets bar.

Coupe Vanille
3 bollen vanille-ijs

6.00

Coupe Dame Blanche
3 bollen vanille-ijs/ huisbereide chocoladesaus

6.90

Coupe Brésilienne
3 bollen vanille-ijs/ caramelsaus/ brésielliennenootjes

6.90

Coupe Chocomousse
1 bol vanille-ijs/ chocomousse

7.00

Coupe seizoen fruit
3 bollen vanille-ijs/ vers fruit

Coupe aardbeien

8.50

(seizoen)

3 bollen vanille-ijs/ aardbeien

Kinderijsje
1 bolletje vanille-ijs/ spetterende verrassing
Dit ijs is gepasteuriseerd
Allergenen?? Vraag het aan een van onze medewerkers.
(Gelieve niet meer dan 5 gerechten te kiezen uit onze menu vanaf 6 personen)

3.00

De Witte Vleugel
Breakfast – Lunch – Sweetsbar
Hoogstraat 23
3670 Oudsbergen
Like us on FB: De Witte Vleugel
www.dewittevleugel.be
011/79 26 92
Elke dag geopend vanaf 08:30 u
Sluitingsuur van Ma-vrij 20.00 u
Keuken Ma-vrij 19.30 u
Sluitingsuur Za-Zo 18.00 u
Keuken za-zo 17.30u

