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WIJ ZIJN NIET NORMAAL
wij zijn



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

Wat hebben wij u te bieden:
Diverse belgde broodjes, focaccia tosti’s, 
huisgemaakte soepen, overheerlijke koffie, 
thee en huisgemaakt gebak. Maar ook 
voor een wijntje en/of biertje bent u van 
harte welkom in onze mooie en sfeervolle 
brasserie! Op de wanden kunt u zien wie 
wij zijn en dat we Middelburg een warm 
hart toedragen met de mooie plekjes die 
iedereen zal herkennen.

Wij zijn er voor u, uw familie en vrienden. 
eiggenwijzz is een nieuw begrip in 
Middelburg en is tot stand gekomen als een 
ouderinitiatief. Deze bijzondere formule 
vraagt om een bijzondere menukaart. 

Laat u inspireren en eet smakelijk!

Michelle, Arne, Mandy, Ferry, Henk, Susan, 
Perry, Niki, Felicia en Sanjay

VOOR STELLEN

Michelle, Arne, Mandy, Henk, Susan, Perry, Sanjay, Denise, Jaqueline, Celeste, 
Marielle, Rebekka, Ralph, Koen, Stefanie, Sander, Jerina, Ferry, Vivian,
Jolanda, Anthony, Tessa, Jan, Henri, Noeki, Jarno en Kelly.

Op de wanden kunt u zien 
wie wij zijn en dat we Middel-
burg een warm hart toedra-
gen met de mooie plekjes die 
iedereen zal herkennen.
Wij zijn er voor u, uw familie 
en vrienden.

Laat u inspireren en 
eet smakelijk!

Eiggenwijzz is een brasserie, gerund door jongeren met 
een verstandelijke beperking, bijgestaan door onze 
Michelle.
Wat hebben wij u te bieden:
Diverse belegde broodjes, 
huisgemaakte soepen, over-
heerlijke koffie, thee, ijs en 
huisgemaakt gebak. Maar 
ook voor een wijntje en/of 
biertje bent u van harte wel-
kom in onze mooie en sfeer-
volle brasserie! 



  

Warme 
dranken

Fris 
dranken

Alcoholische
dranken

miauw zegt de kat, lekker is dat

G e e n
drank voor 
deze poes

MAAR WEL EEN 
KATER HEBBEN

• Koffie   €2.00

• Decafe   €2.00

• Cappuccino   €2.20

• Koffie verkeerd  €2.35

• Latte macchiato €3.50

• Espresso   €2.10

• Dubbele espresso  €3.90

• Warme choco   €2.25

• Slagroom   €0.50

  Thee   €1.95

• Verse munt thee   €2.25

• Irish coffee   €5.20

• French coffee   €5.20

• Spanish coffee   €5.20

• Italian coffee   €5.20

• Koffie compleet   €6.95

• Verse jus   €2.75

• Appelsap  €1.75

• Cola   €1.85

• Coca Cola light   €1.85

• Spa rood €1.85

• Spa blauw   €1.85

• Seven up   €1.85

• Tonic   €1.90

• Bitter lemon   €1.90

• Cassis   €1.90

• Lipton ice tea   €2.10

• Fanta   €1.85

• Apfelschorle   €2.25

• Melk €1.50

• Karnemelk   €1.50

• Koude choco   €2.00

• Fristi   €1.85

• Diverse smoothies  €3.50

• Icecinno   €3.50

• Jupiler   €2.20

• Jupiler 0,5 ltr   €4.25

• Hoegaarden  €2.60

• Leffe blond   €3.30

• Leffe dubbel €3.40

• La chouffe   €3.60

• Rose bier   €2.60

• Liefmans   €3.25 

• Malt bier   €2.05

• Duvel   €3.45

• Erdinger   €4.25

• Witte wijn   €3.25

• Zoete witte wijn   €3.25

• Rode wijn €3.25

• Rose  €3.25

• Prosecco  €3.95

• Port  €3.20

• Sherry med/dry  €3.35

• Vermouth €3.50

• Jonge/oude jenever  €2.65

• Buitenlands gedest. v.a. €4.35

• Aperol spritz  €4.75
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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  €3.25
van echte chocolade!

Slagroom  €0.50

Thee   €2.00

Verse munt thee €2.50

Irish coffee  €5.20

Fris
dranken

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   €2.20 

Westmalle dubbel €3.85

Westmalle trippell €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

La Chouffe bok €4,50

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



Pannenkoeken

  

Gebak 
huisgemaaktEiggenwijzz broodjes

vers uit de oven

mosterd na de maaltijd of liever erbij

TWee
SPRAAK

Twee bitterballen liggen te 
wachten om opgegeten te worden. 
Zegt de een tegen de ander:

WE GAAN DOOR TOT 
HET BITTERE EIND

Toast eiggenwijzz  €7.95
3 sneeen brood met sla, gebakken champignons, 
spekjes en ui en bovenop een heerlijk gebakken ei

eiggenwijzz uurtje vis  €9.75
kopje vissoep, garnalenkroketje, bol zalmsalade, 
2 sneeen bruin of wit brood met roomboter

eiggenwijzz uurtje vlees  €9.25
kopje tomatensoep, rundvleeskroket, bol rundvleessalade, 
2 sneeen bruin of wit brood met roomboter

Kipsate spiesen (3 stuks)  €9.95
met satesaus, brood en salade

Quiche van de week  €8.95
geserveerd met een frisse salade

Huisgemaakt gehaktbrood   €10.95
met appel en paprika, met salade en frietjes  €2.00

Bitterballen (8 stuks)  €5.75

Kaasplankje met uiencompote  €5.95

Portie olijven  €3.95

Clubsandwich   €7.95
met gerookte kip, bacon of zalm, frisse sla, komkommer
tomaat en rode ui  €2.00

Broodje Mediterranee   €7.95
met tonijn, ansjovis, olijven, rode ui en gegratineerd 
met kaas 

italiaans bol   €7.95
met huis gemarineerde beenham, warme mosterd honing
dressing met sla en geroosterde pijnboompitjes  €2.00

Broodje carpaccio   €8.50
met krullen Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes
en geroosterde pijnboompitjes 

Broodje ham/kaas   €5.95
met gesmolten ham en kaas, tomaat
en rode ui  €2.00

Winterbroodje   €8.95
met champignons gebakken in truffelolie, daarop gesmolten
geitenkaas met honing   €2.00

 

Salade Nicoise  €7.95

Salade met warme runderreepjes  €8.95

Salade met warme gamba’s in look  €11.75

Wintersalade 1 €11.95
met warme geitenkaas, dadels en gebakken champignons

Wintersalade 2 €9.95
met groene asperges en er bovenop een heerlijk 
gepocheerd eitje
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Warme gerechten
op z’n Eiggenwijzz

Voor bij de borrel

Maaltijdsalades
op z’n Eiggenwijzz
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Voor bij de borrel

Appeltaart     €2.50
van het huis

Appeltaart     €3.00  
van het huis met slagroom

Taart      €3.00  
van de week, vraag ernaar!!

Taart      €3.50  
van de week met slagroom

Brusselse wafel    €3.95  
met poedersuiker

Brusselse wafel    €5.95  
met kersen en slagroom

Huisgemaakte Apfelstrudel   €3.95  
met vanillesaus en slagroom

Bitterballen 8 stuks   €5.75

Kaasstengels 8 stuks      €5.95

Vlammetjes 8 stuks     €5.95

Bittergarnituur 8 stuks    €6.50
8 stuks (warm en koud)

Pannenkoek naturel    €6.-

Pannenkoek appel       €7.-

Pannenkoek appel/rozijn   €8.-

Pannenkoek appel/spek   €8.50

Pannenkoek kaas    €7.-

Pannenkoek kaas/spek    €8.50

Pannenkoek spek    €8.-

Pannenkoek salami/kaas   €8.50

Pannenkoek champignons/ kaas  €8.25

Pannenkoek ham/ kaas   €8.50

Hartige pannenkoek   €8.95
met spinazie, tomaat, ui en geitenkaas 
Pannenkoek met brie   €7.25

Pannenkoek met warme chili gehakt €8,75



Pizza’s

Kinderkaart

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 Zeeuwse rookham, rucola en kaas €  9.95

Pizza bolognese    €10.95

Pizza Funghi, champignons en kaas €  7.95 

Pizza Quattro Formaggi, 4 soorten kaas €  9.95 

Alle pizza’s zijn voor kinderen als halve te bestellen

Kinderpannenkoek naturel            €  4.00

Kinderpannenkoek appel            €  5.00

Bordje friet met kroket             €  5.25

Bordje friet met 4 bitterballen            €  5.25

Bordje friet met frikandel            €  5.25

Mini uitsmijter (2 eitjes, 1 boterham)         €  3.50
met kaas of ham

Tomatensoepje              €  3.00

Tosti ham/kaas, wit of bruin brood         €  3.50

Tosti kaas, wit of bruin brood            €  3.00

Broodje met frikandel en ketchup           €  3.95

Bordje friet met broodje frikandel            €  5.75
en ketchup    

Kinderlimonade (siroop)             €  1.50

Lipton ice tea peach             €  2.50  
  zonder prik

Kinderijsje              €  2.25

         



Omelet/uitsmijter/roerei

Tosti
op z’n Eiggenwijzz

Focaccia ham en kaas   €5.45

Focaccia met ham, kaas, ui en champignons €5.95

Focaccia met gebakken runderreepjes €7.25
met ui op een bedje rucola gegratineerd met kaas 

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 tomaat, kaas, ui,salami en €5.95
Italiaanse kruiden 

Soepen
huisgemaakt

Al ons vlees en vleeswaren komen van 
slagerij Ten Brink

www.slagerijtenbrink.nl

Tomatensoep groot   €5.00

Tomatensoep klein   €4.00

Boerenbrood met met kruidenboter  €2.95

Vissoep  groot    €7.00

Vissoep  klein    €5.75

Mosterdsoep groot   €5.00

Mosterdsoep klein   €4.00  

     

Beter een half ei....
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Omelet/uitsmijter bacon   €6.00

Omelet/uitsmijter kaas en ham   €5.75

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

Boerenomelet met spekjes/kaas  €6.95
en gemengde groenten

Omelet spinazie, ui en tomaat  €6.95

Omelet gerookte zalm met bieslook  €7.95

Roerei met gebakken champignons, €6.95
Italiaanse kruiden en uitjes

Roerei met spek en uitjes  €6.95 

 



Wij hebben onze eigen bakkerij. 
Hier wordt ons eigen brood, taart 
en overheerlijke dingen voor bij 
de koffie & thee gemaakt.
 
Taart op bestelling is ook moge-
lijk! Vraag in de brasserie naar 
de mogelijkheden voor het be-
stellen van taart.

 
 

I

o obruine bol

focaccia

italiaanse bol



Warme gerechten
op z’n Eiggenwijzz

Eiggenwijzz broodjes
vers uit de oven

Onze broodjes zijn besmeerd met roomkaas.
Wilt u franse mayo i.p.v. roomkaas, geef dit 
dan door bij uw bestelling.

Clubsandwich       €8.95
keuze uit gerookte kip, bacon of zalm met frisse sla, 
komkommer, tomaat en rode ui

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

Bruine bol warme chili     €8.95
Chili van gehakt met gesmolten kaas op een bedje van 
rucola

Italiaanse bol warm vlees van de chef! €8.95
warme fricandeau in z’n eigen jus

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

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

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

Huisgemaakte burger       €9.90
met tomaat, augurk, ui en een gebakken eitje

Broodje gebakken beenham    €9,90
met gesmolten geitenkaas, walnoten en honing

Toast Eiggenwijzz     € 9.95
gebakken spekjes met ui en champignons met er boven-
op een gebakken eitje. Geserveerd met salade en brood 
met kruidenboter

Eiggenwijzz uurtje vis   €10.45
kopje vissoep of tomatensoep, garnalenkroketje, 2 bollen 
huisgemaakte zalmsalade, 2 sneden met roomboter

Eiggenwijzz uurtje vlees   €10.45
kopje tomatensoep of mosterdsoep, rundvleeskroket, 2 bollen 
huisgemaakte vleessalade, 2 sneden brood met roomboter

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

Biefstukje met friet      €12.45
met friet en huisgemaakte kruidenboter

Gebakken mosselen       €12.45
met gebakken uitjes en friet of brood

Spaghetti bolognese met geraspte kaas  € 9.95

Maaltijdsalades
op z’n Eiggenwijzz

Salade gorgonzola appel en pijnboompitten € 9.95

Salade warme runderreepjes  € 9.95

Salade met warme gamba’s in look   €11.75

Salade geitenkaas met peer en walnoot  €11.95

Vissalade                   €11.95
vissalade met diverse soorten vis



Wij verzorgen buitenom onze
lunchkaart ook verschillend 
buffetten op aanvraag.
Hieronder ziet u wat voorbeelden.
Voor vragen kunt u terecht bij de
medewerker achter de bar.

LEKKURRR!
DIVERSE BUFFETTEN

 
      



SORRY, MAAR IK BEN ENGELS

Tja, ik kan er ook niets aan doen.

H
IG

H TEA

EIGGENW
IJ

ZZ

In overleg met 
Michelle kunnen wij 
voor u 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 aanbieden: 

High tea  €19.95
(1 dag van tevoren reserveren)  

Taarten op bestelling

Feesten, partijen of recepties

Huisgemaakte hapjes

Bruiloftspartijen

Kookworkshops



Michelle Bartlett & team

www.drukpunt-sd.nl


