
Starters Hoofdgerechten Sauzen / garnituur
klein groot wijn/ bier-tip klein groot wijn/ bier-tip extra

Vissoep 8 Chardonay/ Brand Gepaneerde schnitzel 14 19 Macabeo/ Paulaner Pepersaus 0

met vis en garnaaltjes uit de Noordzee kies hiernaast je favoriete saus Champignonroomsaus 0

Runder-carpaccio 10 Merlot/ Palm Kalfslever 16 23 Garnache/ Fruitesse Rode portsaus 2

met  pijnboompitjes, Parmezaan, sla en dressing klassieker gebakken met spek en ui De enige echte Stroganoffsaus 3

Gebakken champignons 4 6 Pinot Blanc/  Puur V Hollandse biefstuk 15 21 Garnache/ Quadrupel Rodeport-blauwaderkaas-saus 3

in knoflooksaus met saus naar keuze Wij maken deze sauzen zelf op basis

Kipsalade 5 7 Prosecco/ Paulaner Surf en Turf speciaal 18 Pinot Blanc/ Triple van rundvleesbouillon dus geef even

met o.a. tomaatjes, komkommer en geb. kip hertenburger, 5 grote gamba's en baconsaus aan wanneer je ze vegetarisch wenst. V

Trio van bitterballen 6 Rosé/ Triple V Paling 24 Chardonay/ Witbier

van elk 2, ratatouille- champignon- en falafel paling in moten in roomboter gebakken Saté-saus 1

Gamba's 12 Macabeo/ Blond Kipfilet 11 14 Merlot/ Paulaner

7 stuks gebakken met knoflook op bedje van taugé uit een heerlijke marinade en daarna gegrild Boerengarnituur 3 V

Gamba's 17 23 Macabeo/ Blond (veg.)spek, champignons, paprika, ui, geb. ei

Bovenstaande voorgerechten zijn incl. brood en kruidenboter 9 - 14 stuks gebakken met knoflook op bedje van taugé Gekruide aardappeltjes 1 V

Gehaktbal 6 8,5 Merlot/ Triple in plaats van frites

Vers gebakken brood 4 Garnache/ Witbier V van h.o.h. gehakt naar eigen recept Frites of geb. aardappeltjes 2,5 V

Tapenade, kruidenboter en knoflookdip extra bakje incl. mayonaise

Bovenstaande gerechten zijn incl. frites, mayo en sla

Informatie Iets anders Gebak en desserts
Besoyensestraat 140 wijn/ bier-tip Zonder slagroom klein groot

5141AL Waalwijk Kaasfondue 18  Pinot Blanc/ Triple V Cheesecake 2 3 V

tel. 0416-333788 met brood, kruidenboter, diverse dips bijpassend likeurtje 2,5

mail. info@bistrodehuiskamer.nl Omelet champignons 7 Chardonay/ Puur V Brownie 2,5 V

website. www.bistrodehuiskamer.nl van 3 eieren met brood eigen recept, superlekker

Like bistro de Huiskamer ook Boerenomelet 8 Chardonay/ Blond V Appelgebak 2,3 V

op Facebook voor leuke acties! met verse groenten, spekjes (naar wens veg.) en brood warm met bol vanille ijs 3,3

We zijn ook te volgen op Instagram Tiramisu origineel 6 V

lange vingers, koffielikeur, mascarpone en cacao

Welkom in bistro de Huiskamer met solexhuur, workshops, Scropino 6 V

kinderfeestjes, verse bonen-koffie, borrel-mogelijkheden en citroen-ijs, Limoncello, Wodka en Prosecco, cocktail

voor diner, ook in kleine porties. Coupe Limoncello 5 V

We hopen het jou naar de zin te maken met ons huisgemaakt gebak, Limoncello en Prosecco met een bol citroenijs

verse (seizoen-) menu's, lekkere sauzen, speciaal-biertjes en goede wijn. Coupe Blackberry 3,5 5,5 V

Op donderdag is er een Tientjesdeal, een 2 gangenmenu voor 10 euro zwarte-bessen-ijs met cassis-siroop of creme de cassis (alc)

en de eerste maandag van de maand vieren we "Sirenemaandag" Borrelplank 17,5 Merlot/ Brand Slagroom 0,5

je kunt dan rond 6 uur je bestelling plaatsen, waarna iedereen om half 7 Brood met smeersels, nootjes, kaas, olijven, uienringen

rond de stamtafel aanschuift, altijd gezellig, met z'n allen dineren. 2 kleintjes soep, bittergarnituur (naar wens veg.) curry, mosterd Met slagroom

Uit onze café-tijd hebben we nog een dartvereniging en daarom is de Bittergarnituur 5,5 Merlot/ Brand Butterscotch-ijstaart 3 4 V

keuken op woensdagavond gesloten. vleesbitterballen of gemengd 10 stuks met gekarameliseerde suiker

Wanneer zij een uitwedstrijd spelen organiseren we op woensdag Bitterballen speciaal 5,5 Pinot Blanc/ Paulaner V Baileys Ice coffee 6 V

regelmatig creatieve workshops. 9 stuks ratatouille- champignons- en/of fallafel- ballen verse koffie, ijs en Baileys

Wisselgerechten, menu en de tientjesdeal staan op het krijtbord Kaasplankje 10 Ruby Port/ Dubbel V Guilty Pleasure 3,5 4,5 V

en als je een keertje zeetong, mosselen of iets anders wilt eten 3 kaasjes met bijpassende garnituur en naar wens brood van.- en choc.-ijs met chocoladesaus en Oreo-kruimels

wat niet op de kaart staat, vraag er dan gerust naar, we doen op vrijdag Kaasplankje warm 10  Pinot Blanc/ Triple V advocaat 2,5

boodschappen en nemen het, indien mogelijk, graag voor je mee. kaasvariaties uit frituur en oven met koude saus naar keuze Tres Marias ijsje uit Mexico 4 6 V

Voor elk wat wils dus, geniet ervan, Daan en Herja van Woensel Tortillachips met dip 4 Droge rosé/ Desperados V van.-  aard. - choc.- ijs, ananas-, choc,- en aardbeiengarnituur


