
woensdagdinsdagmaandag donderdag
Stoofvlees 
met Wolf 8

Kipfilet met 
champignonroomsaus

KoninginnehapjeSteak Chateaubriand  
met pepersaus (250 gr)

Vaste gerechten (Deze zijn de hele maand geldig op deze dagen)

Wisselende gerechten (Elke dag van de maand een ander gerechtje)

Wat staat er op het menu in mei

Deze gerechten zijn vegetarisch en gelden voor de hele week

Prijzen voor te eten in Wolf Langdorp en Begijnendijk EN voor het leveren aan huis. Deze zijn inclusief soep en dessert.

Prijzen voor uit te halen voor thuis. Deze zijn exclusief soep en dessert.

(€ 7,90) (€ 7,90) (€ 12,90) € 7,90)

Iedere dag kan je kiezen uit 3 hoofdgerechten binnen de promo menu. En dit steeds vanaf € 9,90 met soep  
en dessert inbegrepen. Hieronder het overzicht voor mei.

De vaste gerechten komen elke week terug op dezelfde dag. De wisselende gerechten wisselen dagelijks. 
De kolom rechts in het groen zijn vegetarische gerechten. Deze gelden telkens voor een hele week.  
Zo heb je elke dag een leuke keuze tussen 3 zeer verschillende gerechten. Smakelijk!

In onderstaande prijzen zijn ook een verse soep en een dessertje inbegrepen. 

zondagzaterdagvrijdag
Asperges op 

Vlaamse wijze
Gamba’s à la plancha 

(6 stuks)
Gemarineerde 

ribbetjes

(€ 14,90) (€ 14,90) (€ 14,90)

De groene gerechten zijn 
vegetarisch en gelden 

voor de hele week

ma. 07/05/18
Aardappelpartjes met  

kaas en zure room

(€ 7,90)

ma. 14/05/18
Piza calzone

(€ 7,90)

ma. 21/05/18
Kabeljauw met spinazie  

en dijonaise

(€ 14,90)

ma. 28/05/18
Tongrolletjes in dillesaus  

en aardappelpuree

(€ 10,90)

wo. 09/05/18
Balletjes in tomatensaus

(€ 7,90)

wo. 02/05/18
Vogelnestjes in 

tomatensaus

(€ 7,90)

wo. 16/05/18
Stoofpotje van kip met 

rabarber

(€ 7,90)

wo. 23/05/18
Oosterse kip met rijst

(€ 7,90)

wo. 30/05/18
Zweedse balletjes

(€ 7,90)

do.31/05/18
Goulash 

(€ 9,90)

di. 08/05/18
Macaroni met kaas 

en schorseneren

(€ 7,90)

di. 01/05/18
Papillot van zalm 

met pesto

(€ 14,90)

di. 15/05/18
Lasagne Bolognaise

(€ 7,90)

di. 22/05/18
Pasta primavera met  

ricotta en tuinkruiden

(€ 7,90)

di. 29/05/18
Lasagne met pompoen  

en spinazie

(€ 10,90)

do. 10/05/18
Wolfburger met spicy  
patatoes, pepersaus  

of bbq saus

(€ 10,90)

do. 03/05/18
Rode poon met  
gestoofde prei

(€ 14,90)

do. 17/05/18
Salade met gerookte 

makreel

(€ 10,90)

do. 24/05/18
Gepaneerde pladijsfilet  

met zuiderse puree

(€ 9,90)

vr. 11/05/18
Varkensmignonette met 

primeurstoemp

(€ 7,90)

vr. 04/05/18
Varkenshaasje  
met ratatouille

(€ 10,90)

vr. 18/05/18
Stoempbroodje met  

boerenworst 

(€ 7,90)

vr. 25/05/18
Wolfburger met spicy  
patatoes, pepersaus  

of bbq saus

(€ 10,90)

zo. 13/05/18
Kalfslapjes à la Milanese

(€ 12,90)

zo. 06/05/18

Vispannetje

(€ 14,90)

zo. 20/05/18
Duo van steak en gamba’s

(€ 14,90)

zo. 27/05/18
Ragout van asperges  

met filet van Mechelse 
koekoek

(€ 17,50)

za. 12/05/18
Schelvis met witte  
wijnsaus, venkel  

en puree

(€ 14,90)

za. 05/05/18
Buikspek met  

spinaziepuree, courgettes 
en béarnaise

(€ 7,90)

za. 19/05/18
Babi pangang

(€ 10,90)

za. 26/05/18
Papillot van de zee, witte 

wijn en groentjes

(€ 14,90)

 07/05/18 - 13/05/18

Luxesalade van tuinbonen, 
gepekelde bietjes en  

geitenkaas

(€ 7,90)

01/05/18 -06/05/18

Taco’s met feta, hummus  
en avocado

(€ 7,90)

14/05/18 - 20/05/18

Lasagne

(€ 7,90)

21/05/18 - 27/05/18

Frisse salade op basis  
van rabarber, waterkers  

en feta

(€ 7,90)

28/05/18 - 31/05/18

Gevulde aardappel met 
wortel en quorn

(€ 7,90)


