
Door groot enthousiasme gelieve in de weekenden te reserveren.
Tel. 0573.745002



Koude voorgerechten
Platte Os
Carpaccio van dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise of balsamicodressing, 
bestrooid met geraspte kaas en geserveerd met toast en boter

Heksenmandje
Mandje met oerbrood vergezeld met gezouten boter, heksenkaas,
olijven en zon gedroogde tomaatjes

Proeverijtje
Een proeverijtje bestaande uit; een kopje tomatensoep, carpaccio,
gerookte zalm, één bierkop en een geitenkaasje met spek

Rauw op je bord
Meloen met rauwe ham en besprenkelt met witte port

Vis met vlooien
Noorse garnalen samen spelend met rivierkreeftjes in de cocktailsaus 
en vergezeld door de zalm

Gevulde bom
Rosbief gevuld met gemengde salade, dressing, geraspte kaas en amandelschaafsel

Warme voorgerechten

Heksedrek
Gebakken champignons met ui, tomaat, paprika en knoflook, 
samen geroerd met heksenkaas en geserveerd met oerbrood

Lallende kip
Kip reepjes op een bedje van sla vergezeld met noten, courgettes, rode ui
verzopen in witte port, afgeblust met oester-roomsaus en geserveerd met oerbrood 

Zoete geit
Geitenkaas met spek vergezeld door tijm, honing, walnoten en oerbrood

Bierkoppen
Champignons met kaas in bierbeslag met geraspte kaas, knoflooksaus en oerbrood

’t Stinkertje
Gebakken camembert met bessencompote en geserveerd met oerbrood

Voorgerechten

€ 9.75

€ 5.50

€ 10.50

€ 7.25

€ 8.25

€ 6.75

€ 6.25

€ 6.50

€ 6.50

€ 7.25

€ 6.75



Pannegie soep
Avond rood 
Tomatensoep met prei-ringen, bieslook en een klokje room

Abraham
Een roomzachte mosterdsoep gevuld met spekjes en ijsbergsla

Kakelwater
Kippensoep met prei-ringen en verse tuinkruiden

Natte greunte
Groentesoep met soepballetjes en verse tuinkruiden

Voor mooie meisjes en stoere jongens (tot 12 jaar)

Pannenkoeken
Kleine pannenkoek met stroop of poedersuiker
Kleine pannenkoek met jam, kaas of ham
Extra ingredient toevoegen

Kwik  Kroket met friet en appelcompote

Kwek  Frikandel met friet en appelcompote

Kwak  Kaassouffle met friet en appelcompote

Boes  Halve sparerib met friet en appelcompote

Kloek  Kipnuggets met friet en appelcompote
 
Pipi  Kippenpoot met friet en appelcompote

Pinokkio Spagetti Bolognese

Knorretje Halve schnitzel met ham, ananas, friet en appelcompote

Voorgerechten & Kids

€ 4.75

€ 4.75

€ 4.75

€ 4.75

€ 3.50
€ 4.00
€ 0.50

€ 4.75

€ 4.75

€ 4.75

€ 5.75

€ 4.75

€ 5.75

€ 5.25

€ 5.75



Plates
Achterhoeks geknor
Schnitzel met spek, ui, champignons, prei en paprika met frites en salade

Zwerf keien
Saté van de haas met satésaus, frites en salade

Kiezelstenen
Saté van de kip met satésaus, frites en salade

Kapotte kogel
Kogelbiefstuk met frites, salade en een garnering naar keuze; 
champignonroomsaus, pepersaus, champignons en ui of kruidenboter

Plat op je bord
Gebakken scholfilet met remouladesaus, frites en salade

Kluif trio
Spareribs, drumstick en kippenvleugeltjes met knoflooksaus, cocktailsaus,
frites en salade

Rib uit je lijf 
Spareribs met knoflooksaus, cocktailsaus, frites en salade

Plates met vers gebakken aardappelen i.p.v. frites

Pannenkoeken (na 18:00 uur in overleg)

Koek’n uut de pan              
Pannenkoek met stroop of suiker
Pannenkoek met kaas, ham of spek
Pannenkoek met ham en kaas of kaas en spek
Pannenkoek met appel of ananas
Pannenkoek met gember
Pannenkoek met champignons en ui
Pannenkoek met spek, ui en champignons
Extra ingredient toevoegen

Plates & Pannenkoeken

€ 17.75 

€ 16.25

€ 15.25

€ 18.50

€ 15.75

€ 16.25

€ 16.25

€ 1.50

€ 6.50
€ 7.50
€ 8.25
€ 7.50
€ 7.75
€ 8.25
€ 9.00
€ 1.25



Vlees
De witte koe
Een malse kogelbiefstuk verstopt onder een plak paté, spek
en overgoten door een zachte pepersaus

Vette Albert
Rib-eye met bearnaisesaus of kruidenboter
 
Lamme roerhaas
Stukjes varkenshaas met courgettes, spek, ui en cashewnoten, 
in een port-saus bestrooid met chocolade snippers

Wievenliefde
Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus

Gekakel over de grens
Kipdijreepjes samen gebakken met stukjes ananas, tijm, honing, 
rozijnen in rum en verzacht met room

Beeste vleis
Een mals sukadelapje met een goed gevulde jachtsaus

Rode os
Gebakken ossenhaaspuntjes met champignons, ui, courgettes, spekjes
zwemmend in een oester-roomsaus en bestrooid met amandelschaafsel

Vegetarisch

Platte slierten
Tagliatelle met spinazie, tomaat, knoflook, rode ui en koksroom

Gevuld kleurtje
Paprika gevuld met ui, champignon, feta, pijnboompitten, courgette en brie

Bierkoppen
Champignonkoppen in bierbeslag met brie en knoflooksaus

Hoofdgerechten

€ 19.75

€ 19.25

€ 18.75

€ 17.75

€ 18.25

€ 18.25

€ 19.75

€ 16.25

€ 15.75

€ 16.75



Vis
’t Slippertje
Twee slibtongetjes verdronken in Grand Marinier bijgestaan door mandarijnen

Fluweeltje
Roze kadootjes zalm met kaassaus

Johanna’s vlooien
Gamba’s gebakken in arachideolie met een snufje knoflook

Vissie op ’t dreuge
Heekfilet gebakken in roomboter belegd met plakjes gebakken tomaat, 
overspoeld met een knoflook-roomsaus, amandelschaafsel en tuinkruiden

Vis van de dag
Vraag de bediening voor meer informatie

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met vers gebakken aardappelen 
en/of frites, warme groente en appelcompote van het huis

Maaltijdsalades
diverse slasoorten, zongedroogde tomaten, kappertjes, fetakaas, rode ui, olijven, croutons  
balsamicodressing, vers gehakte tuinkruiden en oerbrood met:

Zalm
Kip
Biefstuk
Geitenkaas                                                  

* Heeft u een dieet; overleg met de kok wat de mogelijkheden voor u zijn

Hoofdgerechten

€ 18.25

€ 18.25

€ 17.75

€ 17.75

€ 18.75

€ 14.25

€ 12.25

€ 14.25

€ 12.25



Desserts
Witte wieven
Drie bollen vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

* Coupe Romanoff
Twee bollen vanille ijs met verse aardbeien en slagroom

Mokkapin
Twee bollen mokka ijs met karamelsaus, slagroom en bestrooid met krokante pinda

Dronk’n achterhoeker
Drie bollen vanille ijs met boerenjongens en slagroom

Kippenei
Drie bollen vanille ijs met advocaat, slagroom en chocolade snippers

Oranje wief
Eén bol vanille ijs met een halve perzik, aardbeiensaus en slagroom

Dessert van het huis
Heerlijk dessert van de dag

Machtig maar lekker
Chocoladesoufflé met vanille ijs en slagroom

Ei van Columbus
Een Zwiepse bolus gevuld met vanille ijs, overgoten met advocaat en slagroom

Smaakjes wief
Diverse lekkernijen, vanaf twee personen

Kleintje old 
Eén bol vanille ijs met slagroom

Scooby dooby
Kinderijsje met snoepjes en slagroom

* Dit is een seizoensgebonden product

Desserts

€ 6.25 

€ 6.75

€ 6.25

€ 6.25

€ 5.25

€ 6.50

€ 7.75

€ 7.75

€ 6.75

€ 12.50

€ 3.75

€ 3.25



Voor lunch, diner & partijen

Theo & Miranda Blaauw
De Witte Wieven
Zwiepseweg 157
7241 PT Lochem
Tel. 0573-745002

t.blaauw@hotmail.nl
www.dewittewieven.nl


