
Omelet/uitsmijter
Omelet/uitsmijter bacon       €  6.00

Omelet/uitsmijter kaas en ham                                €  5.75             
      
 
Omelet/uitsmijter Italiaans     
met brie, salami en italiaanse kruiden               € 6.95

Boerenomelet                 
met spekjes/kaas en gemengde groenten         € 6.95

Omelet spinazie, ui en tomaat                          € 6.95
  
Omelet gerookte zalm met bieslook                  € 7.95
 
Omelet champignons              € 6.95

Maaltijdsalades
Salade warme runderreepjes      €9.95

Salade met warme gamba’s in look     €11.75

Salade geitenkaas en honing gegrild 
op brood      €11.95

Vissalade met makreel , tonijn en gerookte zalm    €11.95

Warme gerechten
op z’n Eiggenwijzz
 
Toast Eiggenwijzz 
gebakken spekjes met ui en champignons met er boven op 
een gebakken eitje. Geserveerd met salade en brood 
met kruidenboter      € 9.95

Kipsaté spiesen (3 stuks)      €12.45
met satésaus, brood of friet en salade

Kogelbiefstuk met friet en huisgemaakte 
kruidenboter       €12.95

Gebakken mosselen        
met gebakken uitjes en friet of brood    €12.45

Eiggenwijzze vistrio: 
3 minibroodjes (met garnaalkroket, 
gerookte zalm en tonijnsalade) en 
een kopje vissoep of mosterdsoep     €12.45

Eiggenwijzze vleestrio: 
3 minibroodjes (met vleeskroket, 
Italiaans gehaktballetje en carpaccio) 
met een kopje tomatensoep of mosterdsoep    €12.45

Spaghetti bolognese met geraspte kaas     €10.95

I

o obruine bol

focaccia

Italiaanse bol

Eiggenwijzze broodjes 
versgebakken door 
Bakkerijzz
Clubsandwich          
keuze uit gerookte kip, bacon of zalm met frisse sla,
komkommer, tomaat en rode ui          € 8.95

Broodje tonijnsalade           
met tonijn, tomaat, ui en augurk                €  7.95

Huisgemaakte vleesburger of visburger    €  9.90
met friet      € 10.95

Broodje carpaccio met krullen Parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaatjes en geroosterde pijnboompitjes                    € 8.95                                 

Broodje Eiggenwijzz Geit        
met champignons gebakken in truffelolie,daarover 
gesmolten geitenkaas en honing      € 8.95

Broodje Eiggenwijzz Amerikaans 
gebakken biefstuk met uienringen en 2 soorten 
gesmolten kaas met rucola        € 9.90

Broodje gebakken beenham met gesmolten 
geitenkaas, walnoten en honing             € 9.90

Broodje geplukte makreel
met rucola, piccalilly en augurk         € 8.95

Broodje Italiaanse gehaktballetjes in 
tomatensaus            € 8.50

Onze broodjes zijn besmeerd met roomkaas. Wilt u mayo in plaats 
van roomkaas geef dit dan door bij uw bestelling. 

Deze broodjes worden vers voor u gebakken in 
onze eigen Bakkerijzz

Wij verzorgen buiten onze
lunchkaart ook verschillende 

buffetten op aanvraag.
Hieronder ziet u wat voorbeelden.
Voor vragen kunt u terecht bij de 

medewerker achter de bar.

In overleg kunnen wij diverse culinaire 
diensten leveren. Bij u thuis, op het werk of 

gezellig bij ons in het restaurant; samen met u 
stellen we een passend menu samen.

 

Wij kunnen u op aanvraag het volgende 
bieden:

    High tea €19,95
   (1 dag van tevoren reserveren)

          Taarten op bestelling
          Feesten, partijen of recepties
          Huisgemaakte hapjes
          Bruiloftspartijen

gewoon
doen

Menukaart
  Wij zijn

Eiggenwijzz

Eiggenwijzz is een brasserie, gerund door jongeren met een 
verstandelijke beperking die worden bijgestaan door Michelle.

eten  drinken
&



   

Warme dranken
Koffie      €  2.10
Decafe      €  2.10
Cappuccino     €  2.30
Koffie verkeerd     €  2.45
Latte macchiato     €  3.50
Espresso      €  2.20
Dubbele espresso     €  4.00

Warme Choco     €  2.25
Slagroom      €  0.50

Warme Choco special:
Warme choco met slagroom, 
caramelsaus en marshmallows   €  3.25

Eiggenwijzz Maltesers Choco:
Warme melk met een flinke hand 
Maltesers en slagroom    €  3.00

Thee      €  2.00
Verse munt thee     €  2.50
Verse gember thee     €  2.50

Chaï latte      €  3.50
Hazel cappuccino  
Cappuccino met hazelnootsiroop en slagroom   €  3.25 
Caramel cappuccino  
Cappuccino met caramelsiroop en slagroom   €  3.25
White chocolate cappuccino
Cappuccino met witte chocoladesiroop en slagroom  €  3.25

Irish coffee     €  5.20

Frisdranken
Verse jus      €  2.75
Appelsap      €  2.00
Cola      €  2.10
Coca cola zero     €  2.10
Spa rood      €  2.10
Spa blauw      €  2.10
Seven up      €  2.10
Tonic      €  2.10
Bitter lemon     €  2.10
Cassis      €  2.10
Lipton ice tea/green    €  2.50
Lipton peach(zonder prik)    €  2.50
Fanta      €  2.10
Apfelschorle     €  2.50
Rivella      €  2.10
Melk (houdbaar)     €  1.75
Koude choco     €  2.25
Fristi      €  2.25

Alcoholische dranken
Jupiler                 €  2.30
Westmalle dubbel               €  3.85
Westmalle tripel                €  4.50
La Chouffe                 €  3.75
Liefmans                             €  3.75
Malt bier                            €  2.20
Radler                €  2.75
Duvel                 €  3.75
Erdinger                             €  4.25
Leffe blond                €  3.50
leffe bruin     €  3.50
Vedett wit bier                €  3.75

Witte wijn                    €  3.75
Zoete witte wijn                  €  3.75
Rode wijn                    €  3.75
Rosé                    €  3.75

Port                   €  3.20
Sherry med/dry                   €  3.35
Martini                    €  3.50
Jonge/oude jenever                   €  2.65
Buitenlands gedest. v.a               €  4.35

smoothies
Eiggenwijzz smoothie, aardbei-framboos                 €  3.95
Mango-banaan smoothie             €  3.95
Ananas-mango smoothie            €  3.95
Framboos-mango smoothie         €  3.95
Aadrbei-banaan smoothie           €  3.95

Veggie green,                               €  3.95
spinazie, broccoli, pastinaak en groene appel                 

IJskoffies
IJskoffie                    €  3.75
een Eiggenwijzze ijskoffie 

IJskoffie met slagroom                €  4.25
een Eiggenwijzze ijskoffie met een flinke toef slagroom!

IJskoffie “speciaal”                    €  4.25
een Eiggenwijzze ijskoffie 
met caramel of hazelnoot  
(met slagroom + €0,50)

IJscoupes  
Dame blanche                        €  4.95
2 bollen vanilleijs met chocoladesaus en slagroom                

Coupe caramel                           €  4.95
2 bollen vanilleijs met 
caramelsaus en slagroom            

               

Eiggenwijzz coupe                      €  5.95
2 bollen yoghurtijs met verse aardbeien en slagroom (seizoensproduct)                

Bananen coupe                          €  4.95
2 bollen bananenijs met 
chocoladesaus en slagroom         

Kinderijscoupe                            €  2.50
1 bol vanille of bananenijs met een toefje slagroom 
en verrassing.  

Gebak huisgemaakt
Appeltaart                     €  2.50
van het huis

Appeltaart van het huis met slagroom   €  3.00

Taart van de week, vraag ernaar!!    €  3.00

Taart van de week met slagroom    €  3.50

Brusselse wafel met verse aarbeien en slagroom   
(seizoens product)      €  5.95  
  Brusselse wafel met vanille ijs en slagroom   €  4.95

Brusselse wafel met bananenijs, chocoladesaus   
en slagroom      €  5.45  
   De wafels worden vers bereidt door ons!

Voor bij de borrel
Bitterballen 8 stuks                 €  5.75
Kaasstengels 8 stuks              €  5.95
Bittergarnituur 8 stuks             €  6.50
8 stuks (warm en koud)

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel                €  6.00
Pannenkoek appel                  €  7.00
Pannenkoek appel/rozijn         €  8.00
Pannenkoek appel/spek           €  8.50
Pannenkoek kaas                   €  7.00
Pannenkoek kaas/spek           €  8.50
Pannenkoek spek                   €  8.00
Pannenkoek salami/kaas         €  8.50
Pannenkoek champignons/kaas                             €  8.25
Pannenkoek ham/kaas           €  8.50
Hartige pannenkoek               
met spinazie, tomaat, ui/geitenkaas    €  8.95

Onze pannenkoeken zijn ook in kinderformaat verkrijgbaar!

Soepen huisgemaakt
Tomatensoep groot    € 5.00
Tomatensoep klein    € 4.00
Boerenbrood met kruidenboter    € 2.95
Vissoep  groot     € 7.00
Vissoep  klein     € 5.75
Mosterdsoep groot     € 5.00
Mosterdsoep klein     € 4.00 

Pizza’s
Pizza Margherita                   €  6.95

Pizza salami, ui en kaas         €  8.95

Pizza Hawaï met ham, ananas en kaas    €  8.95

Pizza tonijn, ui en kaas          €  9.95

Pizza bolognese                € 10.95

Pizza Mediterrane                
salami, zongedroogde tomaten en mozzarella   € 10.95

Pizza Funghi met champignons en kaas           €  7.95

Pizza Quattro Formaggi, 
4 soorten kaas      €  9.95

Alle pizza’s zijn voor kinderen als halve te bestellen!

Kinderkaart
Bordje friet met frikandel of kroket    €  5.25
   
Broodje huisgemaakte kinderburger met frietjes   €  5.95
 
Kinderspaghetti                           €  5.25
  
Mini uitsmijter, 2 eitjes, 1 boterham 
met kaas of ham     €  3.50

Tomatensoepje                 €  3.00

Tosti ham/kaas, wit of bruin brood       €  3.50
     
Tosti kaas, wit of bruin brood      €  3.00

Kinderlimonade (siroop)             €  1.50

Lipton ice tea peach zonder prik               €  2.50
 
Kinderijsje                                  
1 bol vanille of bananenijs met een toefje slagroom 
en verrassing      €  2.50

Tosti op z’n 
Eiggenwijzz
Focaccia ham en kaas            €  5.45

Focaccia met ham, kaas, ui en champignons   €  5.95
 
Focaccia met gebakken runderreepjes met ui op 
een bedje rucola gegratineerd met kaas   €  7.25
 
Focaccia tonijn en parmezaanse kaas    €  6.95
 
Focaccia gerookte kip, basilicum en  kaas   €  6.45
 
Focaccia geitenkaas, koriander, tomaat en rucola  €  6.45 

Focaccia gerookte zalm met een spiegeleitje   €  7.45
 
Focaccia chicken cajun, gemalen kippendijen 
met cajunkruiden en gesmolten kaas    €  7.25


