
Na 6 maanden zijn we eindelijk weer geopend en vol

energie om u een fijne middag te bezorgen!

In verband met de beperkte openingstijden, hebben

wij een compacte menukaart samengesteld met

hopelijk voor ieder wat wils.

Omdat Corona ons land nog niet heeft verlaten

vragen wij u om zich aan de geldende regels te

houden:

1,5 m. afstand bewaren , uw handen te desinfecteren

en een mondkapje op te zetten wanneer u bij ons naar

binnen komt. 

Wij hebben er in ieder geval weer zin in!

WELKOM TERUG!

Team Wunderbar

Welkom terug!!



 

Kroketten op brood                                          €7,50

2 kwekkeboomkroketten op brood met mosterd of mayo

Broodje Gezond                                                     €6,50

Ham, kaas, tomaat, komkommer en gekookt ei

Broodje Mexicaanse kip                                     €7,50

Mexicaanse mayo. kipreepjes, sla en zongedroogde tomaatjes

Broodje kip pesto                                                     €6,50

Kipreepjes, sla, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en pesto

Broodje Filet  American                                       €6.50

Met ei en ui

Broodje Brie                                                               €7,50

Brie, walnoot en honing

Keuze uit:  wit brood, bruin brood of Duits broodje

Broodjes



Sfeer impressie



Spareribs                                                        €17,50

Malse spareribs in huisgemaakte marinade

Saté van kippendij                                      €15,50

Met kroepoek, atjar en krokante uitjes 

Kogelbiefstuk                                                 €16,50

Keuze uit: Kruidenboter,champignonroomsaus,

pepersaus,zigeunersaus of jagersaus

Curryworst                                                       €10,00

2 bratwursten met warme currysaus

Wunderbarspecial                     €20,00 

Schnitzel, biefstuk, spareribs & bratwurst.

Keuze uit 2 sausjes: kruidenboter, champignonsaus,

pepersaus, zigeunersaus, jagersaus, satesaus of

warme currysaus.

Al deze gerechten worden geserveerd met friet,

mayonaise en gemengde salade.

Warme gerechten

 



Wunderbar

Restaurant Wunderbar staat voor lekker eten (zowel

lunch als diner), een warm welkom, goede service,

gezelligheid en lokale kwaliteitsproducten. Dit alles in

typisch Duitse sferen.

 

Alles wat wij doen, doen wij met passie en veel plezier. U

bent onze reclame. Wij doen er met onze hele familie er

alles aan om u een hele gezellige en lekkere lunch of een

heerlijk diner te bezorgen.

 

Als u bij ons bent geweest, moet u een prachtig gevoel

overgehouden hebben over zowel ons eten als onze service

en onze geweldige locatie. Zoals onze buren zeggen, het

moet Wunderbar zijn

 

Bis bald!

 

Rick & Tamara

 



Al deze gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise

 en gemengde salade

SCHNITZELKAART

Schnitzel Wunderbar                                  €17,50

Ui, champignons, spek, kaas en spiegelei

Schnitzel naturel                                           €14,95

Schnitzel champignonsaus                      €15,50

Schnitzel pepersaus                                     €15,50

Schnitzel zigeunersaus                              €15,50

 

Schnitzel jagersaus                                       €15,50

Schnitzel sate                                                  €15,50

Schnitzel Hawaii                                            €16,50

Ham, kaas en ananas

Schnitzel ham kaas                                       €15,50

Holsteiner schnitzel                                     €15,50

Met 2 gebakken eieren



Schnitzeltje                  €7,50

Spareribs                       €8,00

Frikandel                       €5,00

Kroket                              €5,00

Bratwurstje                   €5,00

Alle kindergerechten worden geserveerd met friet,

mayonaise, ketchup en sla. 

Kindermenu



Voor bij de koffie

Apfelstrudel                                       €4,00

Met vanillesaus, vanilleijs en slagroom

Appelgebak                                          €3,75

Met slagroom

Aardbeienschelp                                      €3,75

Gebakje met verse aardbeien en slagroom

Voor bij de borrel

Bitterballen                                            €5,50

Kwekkeboom, 7 stuks met mayo en mosterd

Kaasstengels                                          €5,50

Oude kaas in filodeeg  7 stuks met chilisaus

Bittergarnituur                                      €12,50

15 verschillende hapjes met mayo, 

mosterd en chilisaus.

Broodmandje                                             €4,50

Stokbrood, pretzel, knoflooksaus en kruidenboter


