Wij hanteren de 1,5 meter regel en wij werken op een zo verantwoord mogelijke manier volgens de RIVM richtlijnen.
We hopen dat u zult genieten van onze gerechten en hopen u snel weer bij ons aan tafel te kunnen begroeten.
Stay safe!

Mëñûkåårt

Heeft u nog wensen of suggesties?
Maak dit dan kenbaar aan de gastheer/vrouw.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Kijk op www.katindewilg.nl
= vegetarisch
Heeft u een allergie? Meldt het ons!
Wij doen ons best om aan uw dieetwensen
te voldoen, maar in onze keuken wordt gewerkt
met alle 14 allergenen.
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Lëûk øm të wëtëñ
leuke
Deze winter zullen hier regelmatig
proof) plaatsvinden.
evenementen (uiteraard corona
website om op de
Volg ons op Facebook en op de
ws hierover. (QR Code)
hoogte te blijven van al het nieu

Facebook

Website

Kåt ïñ dë Wïlg
Peperstraat 28 - 2969 AZ Oud-Alblas - 0184-692770 - info@katindewilg.nl

www.katindewilg.nl

Wïjñårråñgëmëñt
t zorg gekozen
De gerechten in het menu zijn me
U kunt bij het menu
en passen prima in het seizoen.
ngement.
kiezen voor een bijpassend wijnarra

Hëërlïjk åls bï
jgërëçht
Boerenfriet met
truffelmayonaise
,
oude kaas en bo
sui

Vøørgërëçhtëñ

Høøfdgërëçhtëñ

U kunt buiten onze menukaart ook kiezen voor
een heerlijk 3-gangen menu van het seizoen.

Carpaccio
oude kaas, truffelmayonaise,
pittenmix, spekjes

12,75

Gemarineerde kippendijen
cassave kroepoek, huisgemaakte atjar,
satésaus

18,75

Sëïzøëñsmëñû

Tonijntartaar
tataki van tonijn, wasabi mayonaise,
zoet/zure komkommer

12,75

Diamanthaas filet
truffelrisotto, groene asperge,
bospaddestoelenjus

23,75

U start met een heerlijke amuse en een glas Cava.
Aansluitend 3 kleine voorgerechten.

Makreelmousse
gerookte vissoorten, little gem,
limoen/koriandermayonaise

12,75

Bavette van de grill
aardappelgratin, jus van rozemarijn
en knoflook

22,75

11,75

Visvangst van de dag
met bijpassend garnituur

Diner (vanaf 17 uur)

Dit vroeger een echte boerderij was
en er gewoon koeien stonden in het
gedeelte waar nu het restaurant is.

Deze boerderij stamt uit ca. 1830.

De Kat in de Wilg zeer goed bereikbaar
is vanuit de regio’s rond Rotterdam,
Utrecht en Dordrecht, afslag op
de A15 Oud-Alblas.

U direct midden in de
Alblasserwaard bent, waar u kunt
genieten van rust en ruimte.

Wij een grote parkeerplaats hebben
aan de overzijde van het restaurant.

Rëgïøtïp
sen, langs de molens
In deze regio kun je prachtig fiet
De Kat in de Wilg is
in Kinderdijk en door de polders.
heerlijke lunch.
een prachtige rustlocatie voor een

U kunt voor het hoofdgerecht een keuze maken
uit een vis of een vleesgerecht.
Als nagerecht het dessert van de dag
(heeft u graag een vegetarisch menu,
geef dit dan even aan bij uw gastvrouw/heer)
3-gangen Seizoensmenu per persoon
Wijnarrangement per persoon

39,50
19,50

Mocht u nog vragen hebben of wilt u weten
wat onze specialiteit van de dag is.
Laat u adviseren door uw gastheer/vrouw.

Alle prijzen zijn in euro’s

ërëçht?
Gëëñ plååts mëër vøør ëëñ ñåg
Wij serveren ook echte Italiaanse
e
Segafredo koffie en verschillend
koffiespecialiteiten.

Geitenkaas
mesclun salade, vijgenjam, dadels
Surf & Turf van het varken
sous vide gegaarde buikspek,
pikante gamba’s
Voorgerecht van de dag

Dagprijs

Wisselend vegetarisch hoofdgerecht Dagprijs
12,75
Dagprijs

Surf & Turf van het rund
Oosterse noodles, gamba’s, keuze uit
diamanthaas of bavette van de grill

Soep van de dag

7,50

Hoofdgerecht van de dag

Broodplank met gezouten roomboter
+ extra tapenade of olijfolie

4,50
0,75

Extra frites
Extra frites met truffelmayonaise
oude kaas, bosui
Extra rauwkost

Dëssërts

Crème brulee - gesuikerde walnoten, walnotenroomijs
Suikerbroodpudding - vanille ijs, warme karamelsaus
Appel-vijgencrumble - speculoos roomijs, crème Suisse
Huisgemaakte cheesecake - wisselende smaak met bijpassend ijs
Brownie - bloedsinaasappel sorbetijs, witte chocolade mousse
Dessert van de dag

www.katindewilg.nl

24,50
Dagprijs
3,75
5,50
3,75

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
Dagprijs

llërgïë?
û ëëñ å
Hëëft
ëñsëñ
Vøør w

Køffïë ëñ thëë

Tåp bïërëñ

Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Decafeïne koffie
Koffie verkeerd
Thee (diverse smaken)
Thee met verse munt en honing

2,30
2,80
2,30
3,25
2,30
2,75
2,25
3,00

Wårmë dråñkëñ
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

3,00
3,25

Ålçøhølïsçhë køffïë
Irish coffee
French coffee
D.O.M. coffee
Spanisch coffee

7,50
7,50
7,50
7,50

Vrûçhtëñsåppëñ
Jus ‘d Orange (fles)
Jus ‘d Orange (vers geperst)
Appelsap
Smoothie – peer, banaan, druiven
Smoothie - ananas, banaan, druiven,kiwi
Smoothie – framboos, kers, zwarte bes

2,35
3,75
2,35
3,25
3,25
3,25

Frïsdråñkëñ
Coca-Cola zero, Sinas, Cassis, Bitter lemon,
Tonic, Sprite, Rivella
Fuze tea green, ijs, schijfje limoen
Fuze tea sparkling, ijs, schijfje sinaasappel
Chocomel
Fristi
Chaudfontaine blauw/rood (glas)
Earth water blauw/rood (tafelwater 0,75L)

2,25
2,75
2,75
2,25
2,25
2,25
3,95

Wij hanteren de 1,5 meter regel en wij werken op een zo
verantwoord mogelijke manier volgens de RIVM richtlijnen.
We hopen dat u zult genieten van onze gerechten en
hopen u snel weer bij ons aan tafel te kunnen begroeten.
Stay safe!

Hertog Jan 0,25
Hertog Jan 0,45
Hertog Jan Speciaal wisseltap 0,25
Jupiler 0,25
Leffe Blond
Blauwe IJsbeer wisseltap

2,45
4,50
3,50
2,30
3,75
3,75

Lûñçhkåårt

Flës bïërëñ
Jupiler 0.0
Duvel
Hoegaarden wit of rosé
Hoegaarden Radler 2.0 & 0.0
Liefmans rood
Leffe bruin
La Chouffe
La Chouffe Houblon IPA
Pauwel Kwak
Tripel Karmeliet

2,30
4,00
3,25
3,25
3,00
3,75
4,75
5,00
5,00
5,25

Sauvignon Blanc-Domaine Luc Pirlet Glas
3,95
Sauvignon Blanc-Domaine Luc Pirlet Fles
19,75
Terroirs Chenin Blanc-C. Cholot Glas
4,25
Terroirs Chenin Blanc-C. Cholot Fles
21,50
Chardonnay Reserve-Domaine Luc Pirlet Glas 4,90
Chardonnay Reserve-Domaine Luc Pirlet Fles 24,50

Terroirs Pinot Noir-C. Cholot Glas
Terroirs Pinot Noir-C. Cholot Fles

4,25
21,50

Cabernet Sauvignon Silver Ghost Glas
Cabernet Sauvignon Silver Ghost Fles
Terroirs Malbec-C. Cholot Glas
Terroirs Malbec-C. Cholot Fles
Merlot Classique-Domaine Luc Pirlet Glas
Merlot Classique-Domaine Luc Pirlet Fles

4,30
21,50
4,25
21,50
3,95
19,75

Cava Mas Fi-Methode traditional Glas
(Een lekkere bubbel om mee te starten)

Kåt ïñ dë Wïlg
Peperstraat 28 - 2969 AZ Oud-Alblas - 0184-692770 - info@katindewilg.nl

4,25
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Keuze uit een witte pistolet,
meergranenbroodje of een flaguette

Gerookte zalm
met zoet/zure komkommer,
kruidenroomkaas, rode ui
Tonijnsalade met kappertjes,
little gem, rode paprika
Carpaccio met oude kaas, spekjes,
pittenmix, truffel mayonaise
Brie met walnoten, rucola , vijgenjam
Pittige kip van gemarineerde kippendijen
ketjap, champignons
Salami - brie, gebakken ui en paprika,
zongedroogde tomaatjes

Roerei met gerookte zalm,
toast van briochebrood, bosui, rode ui
Broodje van de dag

12,50
Dagprijs

Påññëñkøëkëñ
9,00

9,00

9,00
7,25

Pannenkoek naturel
Pannenkoek met ham, kaas of spek
+ extra ham, kaas of spek

5,25
5,75
0,50

Soep van de dag

7,50

Sålådës (gehele dag)
Een keuze uit klein of groot

8,50

7,75

7,50

Tosti met boerenbrood, ham, kaas

5,50

Uitsmijter met boerenbrood
ham, kaas of spek
+ extra ham, kaas of spek

11,50

6,75

2 rundvlees kroketten met boerenbrood
of frites, mosterd mayonaise

Tosti met boerenbrood,
mozzarella, pesto, tomaat

Website

Uitsmijter met boerenbrood, carpaccio,
rucola , truffelmayonaise

(van 12.00 - 17.00 uur)

Gezond
met ham, kaas, rauwkost,
ui, ei, hofmeesterdressing

Facebook

6,50

7,00
0,50

Gerookte zalm, zoet/zure komkommer
limoen/koriandermayonaise
9,50/15,75
Carpaccio met rucola, oude kaas,
pittenmix, truffelmayonaise
Geitenkaas met honing,
notenmix, Granny Smith
Gemarineerde kippendijen
oosterse salade, croutons

Lûñhtïp:
Boerenfriet met
een
pannetje runder
stoofvlees

9,50/5,75

9,00/15,00

9,00/15,00

Wårmë
lûñçhgërëçhtëñ
Saté van gemarineerde kippendijen,
atjar , satésaus , cassave kroepoek

18,75

Visvangst van de dag
met bijpassend garnituur

Dagprijs

Bavette van de grill, jus van knoflook
en rozemarijn

22,75

Boerenfrites met een pannetje
runderstoofvlees

18,75

Extra frites
Extra frites met truffelmayonaise,
oude kaas, bosui
Extra rauwkost

3,75
5,50
3,75

Soep van de dag, Broodje van de dag,
Koffie of thee

15,00

ÏJs (gehele dag)

Gëbåk
Appeltaart
Appeltaart met slagroom
Gebak van patisserie Marijn

3,25
3,75
4,25

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Kijk op www.katindewilg.nl
= vegetarisch

Aardbeien, vanille ijs, slagroom (seizoen)

7,50

Dame blanche, vanille ijs,
chocolade saus, slagroom

6,75

Sorbetijs, vers fruit, slagroom

7,50

Alle prijzen zijn in euro’s

Van Dobben bitterballen 6 of 12 stuks
6,50/12,00
Warm bittergarnituur 12 of 18 stuks
8,75/12,50
Tapasplank met oude kaas, hammetjes,
olijven, notenmix, gedroogde worstjes,
brood, boter (2 personen)
11,50
Broodplank met gezouten roomboter
4,50
+ extra olijfolie of tapenade
0,75
Nacho’s met kaas, salsa , guacamole, lente ui 7,75
Portie gemengde kaas
oud en jong met honing, mosterd
6,50

Heeft u nog wensen of suggesties?
Maak dit dan kenbaar aan de gastheer/vrouw.

Lûñçhmëñû

Dessert van de dag
Rëgïøtïp
sen, langs de molens
In deze regio kun je prachtig fiet
De Kat in de Wilg is
in Kinderdijk en door de polders.
heerlijke lunch.
een prachtige rustlocatie voor een

Sñåçks (gehele dag)

Dagprijs

Heeft u een allergie? Meldt het ons!
Wij doen ons best om aan uw dieetwensen
te voldoen, maar in onze keuken wordt gewerkt
met alle 14 allergenen.
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