
Sandwich 'T OWP
bourgondische beenham, spek, gebakken scharrelei, eiersalade,
mayonaise, sla, tomaat, komkommer 10,50
Sandwich hete kip
kip gebakken in pittige sambalsaus, sla, komkommer, gekookt ei,
spekjes, mayonaise 10,50

Truffel burger 
truffelmayonaise, rucola,  
parmezaanse kaas 11,50 
Bacon cheese burger
gebakken spek, kaas, OWP speciaal saus, sla
speciaal, augurk, gefruite uitjes 11,50
OWP burger
gebakken champignons, gebakken ei,
gebakken ui, sambal, mayonaise 11,50
Pulled pork burger
langzaam gegaarde procureur, OWP bbq
saus, augurk, jalapeño, sla speciaal 11,50
Vega burger 
Vegetarische burger met OWP speciaal-
saus, sla, augurk, ui tomaat 11,50
Tonijn burger
Heerlijke verse tonijn-burger, sla, augurk,
tomaat, ui en wasabi mayonaise 12,50

Tonijn OWP
tonijnsalade, verse tonijnfilet
kruidenkorst, mayonaise, zeewiersalade,
wasabikruiden, sla, 13,50
Vis 
gerookte zalm, crabsalade, garnaaltjes,
sla, ui, gekookt ei 12,50
Kip avocado truffel
gerookte kip, avocado, mayonaise,
Parmezaanse kaas, rucola, pancetta 12,50
Ossenhaaspuntjes 
ossenhaas, Aziatische saus, ui, rode
peper, taugé, rucola 12,50
Warm vlees
fricandeau, champignons, 
ui en satésaus 11,50
Geitenkaas 
geitenkaas, rucola, hazelnoten, walnoten,
balsamico 11,50
Gehakt OWP
half-om-halfgehakt, kaas, sambal, 
tomaat, ui 10,50

't Oude Wandelpark
Broodje carpaccio
carpaccio, rucola, truffel mayonaise,
truffelolie, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten 10,50
Broodje beenham
bourgondische beenham, sla,
gebakken ui en champignons met
beenhamsaus 8,25
Broodje bijna gezond
kaas, ham, mayonaise, ui, gekookt ei,
tomaat, komkommer, fruit 8,25
Broodje tonijnsalade 
tonijnsalade, sla, mayonaise, ui 8,25
Broodje bacon-ei salade  
huisgemaakte eiersalade met bacon
en sla 7,50
Broodje oude kaas 
oude kaas, rucola, balsamico stroop,
walnoten, hazelnoten 6,50
Broodje crabsalade
crabsalade, sla, mayonaise, appel 8,25
Broodje Parmaham
Parmaham, rucola, roomkaas 9,50

 

Twaalf uurke vis 
2 scharreleieren, zalm, salade,
garnalenkroket, tomatensoepje 12,50
Twaalf uurke vlees 
2 scharreleieren, ham, kaas, salade
vleeskroket, tomatensoepje 12,50
Twaalf uurke vega
2 scharreleieren, kaas, vega kroket,
salade, tomatensoepje 10,50
Boerenomelet
scharreleieren, champignons, ui,
paprika, ham, salade 9,50
Uitsmijter spinazie zalm
3 scharreleieren, spinazie, zalm,
salade 11,00
Uitmijter normaal
3 scharreleieren, salade 6,50
Uitsmijter klein 
2 scharreleieren, salade 5,50
Extra's: ham, kaas, spek of extra eitje /
zalm,  salade +1,00 / 2,00

Vissalade 
gamba's, gerookte zalm, fruit, sla,
taugé, ui, dressing, peper 16,50 
Kipsalade 
kipdij, Aziatische saus, fruit, sla,
taugé, ui, peper 15,50
Geitenkaas salade
geitenkaas, sla, tomaat, komkommer,
rucola, balsamico stroop, walnoten,
hazelnoten 14,50
Carpaccio salade 
carpaccio, truffel mayonaise,
truffelolie, Parmezaanse kaas,
pijnpoompitten, rucola, sla, walnoten,
hazelnoten 15,50 

Garnalen kroketten
2 garnalenkroketten, 2
sneetjes brood,
mayonaise 9,50
Saté kroketten 
2 saté kroketten, 2
sneetjes brood en
mayonaise 8,50
Vega kroketten
2 vegetarische kroketten,
2 sneetjes brood,
mayonaise 8,50
Vlees kroketten 
2 runder-draadjesvlees
kroketten, 2 sneetjes
brood, mosterd 8,50

 
 

 
 

Thaise kippensoep
kokos, chili, kip, ui, taugé, paksoi 7,50
Pomodorisoep 
vers gepureerde tomatensoep 5,50

Goedemiddag
Wat zijn we blij dat jullie er weer

zijn, we hebben voor deze
bijzondere tijden onze kaart aan

gepast.
 

Geniet van het eten maar vooral
geniet van elkaar !

GEWOON GOED ETEN

Bent u ergens allergisch voor?
Of lust u iets niet?

Bestel dan iets anders lekkers! 

Soepen

Sandwiches

Kroketten

Mc Kaat's Burgers

Baked breadBroodjes 

Bent u tevreden zeg het Tripadvisor!
Anders zeg het ons

 

Salades

Uitsmijters 



Kaasplank OWP 
mix van jonge kaas, oude kaas, geitenkaas

met balsamico, nootjes en fruit 9,75
Bittergarnituur (12 stuks)

diverse garnituur van hoogste kwaliteit,
mayonaise en mosterd 9,50

Bourgondiër bitterballen (10 stuks)
draadjesvlees bitterballen en mosterd 8,00
Holtkamp oude kaas bitterballen (10 stuks)

oude kaasvulling en mosterd 8,00
Kipnuggets (10 stuks)

met chilisaus 8,00
Van Lieshout frikandelletjes (20 stuks)

met mayonaise 6,00
Uienringen (12 stuks)

met chilisaus 6,00
Diverse Loaded Fries

Pulled pork of hete kip met ui en
speciaalsaus 9,50

OWP frietje
friet, speciaalsaus, gefruite uitjes
Inktvisringen (zo als zu heuren)

met knoflooksaus 9,50
 
 

Pizza Parmaham
tomatensaus, prosciutto di Parma, mozzarella, basilicum 13,00
Pizza carpaccio 
tomatensaus, mozzarella, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, 
truffelmayonaise, truffelolie 14,50
Pizza tonijn 
tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui 13,00
Pizza zalm 
tomatensaus, mozzarella, zalm, roomkaas, rucola 14,50
Pizza vega
tomatensaus, mozzarella, gemengde groenten 11,50
Pizza Margarita 
tomatensaus, mozzarella 9,50

Spaghetti gamba's 
keuze in roomsaus of olijfolie
8 gamba's, knoflook, rode pepertjes,
verse kruiden 17,50
Spaghetti Bolognese 
hallf-om-halfgehakt in huisgemaakte
tomatensaus 12,00 
Spaghetti vega
met gemengde groenten 10,50

Hete kip
kip gebakken in pittige sambalsaus,

mozzarella, spekjes 9,50
Pulled pork

langzaam gegaard procureur, bbq saus,
mozzarella, jalapeño, zure room 9,00

Gehakt 
half-om-halfgehakt, jalapeño, mozzarella,

zure room, guacamole, salsa 9,00
Vega

jalapeño, mozzarella, zure room, guacamole,
salsa 6,50

 

Dame blanche 5,75
Pindabrownie met ijs en slagroom 6,50
Nougatine ijstaart 4,75
Diverse verse schepijs-coupes v.a. 5,50
vraag naar onze smaken
IJs macarons v.a. 5,50 
pistache, framboos of mango
Cheesecake 4,25
Diverse soorten gebak v.a. 3,50
Appeltaart 3,00
Kinderijsje 3,00
Slagroom + 0,50 

Gamba's 
gamba's in knoflook en peper, afgeblust met sambuca 26,50
Schotse kogelbiefstuk
250 gram, gebakken in boter en seizoensgroenten 26,50
Schnitzel 
met saus naar keuze 17,50
Spareribs
geglaceerd met eigen OWP bbq saus 17,50
Kipsaté
200 gram, satésaus, kroepoek, gefruite uitjes 17,50
Zalmmoot
heerlijke moot met wakame en roomkaas 22,50

Diverse sauzen
warme sauzen: truffel, peper, champignon 2,50
koude sauzen: aioli, OWP mayo, OWP bbq saus 1,75

Tomatensoepje 3,90
Zacht bolletje gebakken ei 3,90
Tosti ham kaas 3,75
Zacht bolletje kroket / frikandel 3,75
Zacht bolletje ham of kaas 3,50
Zacht bolletje gekookte ei 3,50
Zacht bolletje hagelslag 3,00

Mandje stokbrood 
mandje brood met aioli en
kruidenboter 2,75 p.p.
Tonijnfilet kruidenkorst
verse tonijnfilet kruidenkorst,
wasabi kruiden, wakame en
oosterse saus 11,50
Carpaccio
carpaccio, rucola, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise, truffelolie 9,75
Gamba's knoflookolie 
6 gepelde gamba's in een licht
pikante olie 9,75
Gamba's spicy cream 
6 gepelde gamba's in een licht
pikante roomsaus 9,75

Kid's menu
Frietje spare-ribke
incl. appelmoes, ranja en een waterijsje na 7,50
Frietje kroket, frikandel of kipnuggets
incl. appelmoes, ranja en een waterijsje na 7,50
Kinderspaghetti Bolognese
incl. ranja en een waterijsje na 7,50
Kinder Pannekoek
incl. ranja en een waterijsje na 7,50

Voorgerechten Grote gerechten

Pizza'sPasta's

Zoet

Finger food 

VOLG ONS OP 
FACEBOOK & INSTAGRAM

Nacho's

Onze pizza's zijn huisgemaakt en worden in de steenoven gebakken.

Alle gerechten worden geserveerd met friet of een pofaardappel en een salade 

---------------------------------------------------------              


