
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom bij Anderz 



 

Desserts 
 

Dame blanche; vanille ijs met chocoladesaus        6,50 

 

Mascarpone-karamelcrème met amandel-florentine       6,75 

 

Death by Chocolate (voor de chocolade fans)         7,75 

 

Anderz Pie (wisselend taartje)           7,00 

 

Scroppino, gemaakt met Wodka, Prosecco, vanille- en citroenijs     7,50 

 

Anderz Sorbet: Vers fruit met frozen yogurt ijs, bosvruchten  

coulis en slagroom              7,00 

 

Witte chocolademousse met aardbeien          7,50 

 

Zoete lekkernijen; lekker voor bij een kopje koffie of thee        3,75 
 

 

Koffie specials 
Irish coffee; Ierse whisky en geslagen room         6,75 

Spanish coffee; Liquor 43 en geslagen room          6,75 

Baileys coffee; Baileys en geslagen room                6,75 

Dom coffee; Dom Benedictine en geslagen room       6,75 

Italian coffee; Amaretto en geslagen room          6,75 

Brazilian coffee; Tia maria en geslagen room          6,75 

French coffee; Grand Marnier en geslagen room       7,25 
 

Nagerechten 

 

 



 

Niet(s) Anderz gewen(d)st  

Spareribs (sweet or hot) met koude sausjes      17,00 

 

Anderz kippetje 

Wisselend pannetje gevuld met kip       16,50 

 

Tournedos van ossenhaas met saus naar keuze      24,50 
Keuze uit de volgende sauzen: stroganoff saus, rode wijnsaus, pepersaus,  

saus van blauwe kaas, gebakken champignons & ui of kruidenboter 

 

Spiesjes van Anderz 

Saté van varkenshaas met atjar, kroepoek en seroendeng   16,50 

 

Spies van gemarineerde diamanthaas met Stroganoff saus   18,50 

 

Spiesje van in knoflook gemarineerde gamba’s met pikante dip  19,50 

 

Niet achter maar in het net  

Gebakken zalm bedekt met een kruidenkorst met Parmezaanse kaas 

geserveerd op pasta met beurre blanc      18,50 

 

Burgertime 

Beefburger (190 gram) op een Italiaanse bol met spek en  

gesmolten kaas          14,50 
 

THE DUTCH WEED BURGER         16,50 
Een 100% plantaardige hamburger, met zeewier als DE smaakmaker! 

 

Ik kies voor groen 

Ravioli met portobello truffel saus       15,50 

 

HEEFT U EEN ALLERGIE, MELDT DIT AUB 
 

 

 
 

  Hoofdgerechten 

 

 



 

 
 
 
 

 

Soep van de dag            6,50 
 

Carpaccio’s van Anderz 

Carpaccio van ossenhaas met pesto en Parmezaanse kaas   11,50 
 

Huisgerookte ossenhaas met truffelmayonaise       12,50 
Wij marineren de ossenhaas met een speciaal kruidenmengsel en laten dit een nacht 
 intrekken. De volgende dag roken wij deze in een rookoven zodat de smaken in het vlees  
trekken, met als resultaat heerlijk zacht vlees  met een unieke smaak. 
 

Dippen in de knoflook                dagprijs 

Wisselend serveren wij gerechtjes bereid in knoflook olie of  

kruidenboter en geserveerd met stokbrood om te dippen. 
    

Asian Delight 

Sushi van zalm, avocado en krab, sashimi van zalm  

en tempura gamba           12,50 

 

More fish in the sea*          14,75 

Trio van gerookte zalm, gerookte paling en Hollandse garnaaltjes 
 

Gekkigeit* 

Salade gebakken geitenkaas met honing en walnoten      9,75 
 

Crispy chicken salade* 

Salade crispy chicken met frisse yoghurt dressing    10,50 
 

Oosterse beef salade*         11,50 
Bereid met op Oosterse wijze gemarineerd rundvlees 
 

*De vier bovenstaande gerechten zijn ook als maaltijd salades te bestellen. Wij maken dan 1,5 

portie voor u. Indien u hier frietjes bij wenst i.p.v. brood kunnen deze apart besteld worden € 2,50     

Kindermenu (tot 12 jaar) 
Pannenkoek met stroop en poedersuiker        6,50 
  

Pasta Bolognese            6,50 
 

Kroket, frikandel, kipnugget of kaassoufflé          6,50 
 

Saté of spareribs             8,50 
 

Bij de laatste twee kindermenu´s serveren wij frietjes en appelmoes,  
als jullie ketchup willen horen wij dat graag. 

Voorgerechten 
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Maandag is bij ons Qliekjesdag 
Op deze dag serveren wij naast onze kaart een   

3-gangendiner voor €  25,00. 
 

Wij werken dagelijks met verse producten, maar dat betekent ook dat er helaas af en toe iets 

weggegooid moet worden op maandag omdat we dinsdag gesloten zijn. Dat willen we graag 

Anderz doen en daarom is maandag voor ons Qliekjesdag.  

   

Q liekjesdag 

Iets Anderz te vieren? 
U bent bij ons van harte welkom voor uw (verjaardags) high tea, borrel, groepsdiner, buffet of 

barbecue. Maar ook voor vergaderingen, presentaties, zeilarrangementen en 

 Rib varen bent u bij ons aan het juiste adres? 
 

Lekker Anderz 

Take Away 
Heeft u even geen zin om te koken? Neem dan lekker iets te eten 

mee! Naast spare ribs en sate zijn en natuurlijk nog meer 

mogelijkheden. Even van te voren bellen, zodat wij aan kunnen 

geven hoe lang het ongeveer duurt. 
 

Spare ribs of sate meenemen € 14,50 
(met frietjes, sausjes en salade) 

 

Wist u dat het bij Anderz ook mogelijk is om gezellig met een groep te barbecueën? 
 

Bij mooi weer staat het terras klaar voor een barbecue.  Bij kleine gezelschappen (vanaf 10 personen) 

mag u zelf kokkerellen, bij grotere gezelschappen zal een kok achter de barbecue staan. 
 

Cook it Yourself  barbecue € 20,95 p.p. 

Spiesjes kipsate met sate saus,  gemarineerd biefstukje,  spare ribs,  gamba spies  

(Liever een andere samenstelling of uitbreiden? Vraag gerust naar de mogelijkheden) 

 

Cook it yourself barbecue luxe à  €  24,95 p.p. 

Spiesje kipsate 2x  

Spareribs en/of  Runder hamburger 50/50 

Zalm en/of Gamba spies 50/50 

Entrecote 

Gemarineerd biefstukje van de haas 

 

Bij de barbecues wordt geserveerd: 

Stokbrood (5st. p.p.) en aioli, cowl sla, frisse groene salade en 

komkommer salade, cocktailsaus en knoflooksaus 
 


