Diner kaart Wink
Voorgerechten
Baguette
Warm brood gevuld met kruidenboter
Tomaten soep
Huisgemaakte tomatensoep met
pesto en room
Chef’s soep
Huisgemaakte wisselende soep
Pulled pork
Home made met bbq saus en atjar van
rode kool
Gerookte zalm
Gerookte zalm met garnituur
Geitenkaas
Gebakken met mesclun salade en honing
Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas, brokkel kaas,
pesto en pijnboompitten
Bruschetta’s
Met zalm, pulled pork, tomatensalade
en pittig gehakt
Champignons
Gebakken met knoflook en groene kruiden

Plate service
5,50
5,50

5,95
9,95

11,95
9,25
12,95

9,50

9,50

Maaltijdsalades
Geitenkaas
14,95
Ruim gevulde salade met gegratineerde
geiten kaas, honing en pijnboom pitten
Carpaccio
14,95
Verse sla bedekt met dun gesneden
ossenhaas, pijnboom pitten en brokkel kaas
Beef
15,95
Geplukte sla bedekt met gebakken
ossenhaas puntjes en gewokte groente
Hete kip
14,95
Pittig gewokte kip met verse groente
geserveerd op een bedje van verse pluksla
Gerookte zalm
14,95
Mesclun sla bedekt met gerookte zalm
en garnituur

Bijgerechten
Friet met mayonaise
Salade/groenten
Gebakken aardappels met champignons,
spek en ui

3,75
3,75
3,75

Wink runder burger
Belegd met bacon en cheddar kaas
Super runder burger
Belegd met ui, cheddar kaas en gebakken ei
Bbq runder burger
Burger met bbq saus
Vega burger
Dubbele vegetarische burger
Kip saté
200 gr. gemarineerde kipfilet met pindasaus
Varkens saté
200 gr. gemarineerde varkenshaas met
pindasaus
Ossenhaas saté
200 gr gemarineerde ossenhaas met
pindasaus
Saté Wink
300 gr een combinatie van kip, varkenshaas
en ossenhaas
Spareribs
American style ribs met div. sausjes
Wiener schnitzel
200 gr gepaneerde varkensschnitzel
Stroganoff
Schnitzel met stroganoffsaus
Holsteiner
Schnitzel met gebakken ui, champignons
en gebakken ei
Ossenhaaspuntjes
Met ui, champignons en stroganoffsaus
Fish & chips
Gebakken witvis met knoflooksaus en friet
Sliptong
3 stuks gebakken in boter

13,50
14,50
12,50
14,50
13,95
15,50

19,50
19,95
17,95
14,50
16,50
16,95
17,50
17,50
18,95

Hoofdgerechten
Diamanthaas
(225 gr) met pepersaus
Braadstuk
Gepekeld livar varken met pepersaus
Tournedos
200 gr biefstuk vd haas
Zalm caprece
Zalmfilet met gegratineerde tomaat met
mozzarella en pesto

20,95
19,50
25,95
18,50

* Alle plate service gerechten worden geserveerd met sla en
friet
* Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente en
aardappels

Nagerechten
Dame blanche
Vanille ijs met warme chocolade saus
Moelleux
Warm chocolade taartje met vanille ijs
IJs taartje
IJs taartje met slagroom
IJs plateau
3 ijssoorten met slagroom
Petit parade
Mix van de aangeboden desserts
Warme appel kruimel
Met vanille ijs en slagroom

Kindermenu (t/m 12 jaar)
8,50

kipnuggets/kroket/frikandel

8,50

friet

7,50
7,50

appelmoes
mayo + ketchup
ijsje toe

8,95

Sauzen

6,95

Peper
Rode wijn jus
Stroganoffsaus

Dessert coffee
Irish coffee
7,75
Koffie met Ierse whisky en slagroom
French coffee
7,75
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Italian coffee
7,75
Koffie met Amaretto en slagroom
Spanish coffee
7,75
Koffie met Tia Maria en slagroom
Kiss of fire
7,95
Koffie met Tia Maria, Cointreau en slagroom

Ophelialaan 99 - 1431 HC Aalsmeer
Vind ons op Facebook!
www.hetchocopaleis.nl

9,95

2,50

Onze wisselende acties vind u op
onze Facebook pagina.
Like ons en u word op de hoogte
gehouden.

Legmeerdijk 274 - 1187 NL Amstelveen
T (020) 645 52 32 - duoplant@hotmail.com

Café Restaurant Wink - Schipholdijk 270 - 1438 AE Oude Meer - (020) 657 01 46
www.caferestaurantwink.nl - info@caferestaurantwink.nl

