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Diner
van 17.00 - 21.30 uur

Op Eigen Wijze
Hoofdstraat 265
2171 BD Sassenheim
(0252) - 865 411

info@opeigenwijze.nl
www.opeigenwijze.nl

Nog Eigenwijzer
Oude haven 1
2171 GG Sassenheim
(0252) 227 548

info@nogeigenwijzer.nl
www.nogeigenwijzer.nl

Eigen Wijze
nog R



Voorgerechten Hoofdgerechten

Tomatensoep  € 4,95
met room en huisgemaakte pesto

Soep van het moment  € 5,95
vraag de bediening naar de soep van het moment

Carpaccio / Carpaccio XL € 8,95 / 12,95
met truffelmayo, rucola en pijnboompitten

Proeverij eigen wijze   € 12,95
proeverij van diverse voorgerechten

Gebakken mosselen   € 8,95
heerlijke mosselen gebakken in kruidenboter

Buikspek  € 9,95
langzaam gegaarde buikspek met hoisinsaus

Steak tartaar   € 10,95
op smaak gebracht met worcestersaus

Drieluik van vis   € 11,95
dun gesneden tonijn, gerookte zalm en paling

Champignon toast  € 7,95
diverse gebakken champignons in knoflook en kruidenolie

Maaltijdsalades
Geitenkaas  € 13,95

verse bol geitenkaas van Meibloem

Carpaccio  € 13,95
onze befaamde carpaccio met truffelmayonaise

Vegan  € 15,95
met kikkererwten, dadels en avocado

Vis  € 15,95
tonijnsashimi, gerookte zalm en paling

Caesar  € 15,95
met gerookte kip en spek

Onze maaltijdsalades worden geserveerd met verse friet
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en verse friet.

Kipsaté  € 15,95
kipfilet met kroepoek atjar

Varkenshaassaté  € 16,95
varkenshaas met kroepoek atjar

Eigenwijze megaburger  € 15,50
burger met truffelmayo, cheddar en bacon
(ook in een vegetarische variant mogelijk)

Spareribs  € 17,95
keuze tussen zoete of pittige marinade

Ossenhaasspies  € 18,95
malse ossenhaas op een spies met stroganoffsaus

Surf and Turf  € 18,95
combinatie tussen ossenhaas spies en een garnalen spies  
een dubbele garnalen spies is ook een optie

Tournedos  € 22,95
biefstuk van de haas met rode wijnsaus

Angus bavette XL    € 24,95
300/350 gram met huisgemaakte chimichurri

Zalmfilet  € 18,50
op de huid gebakken met hollandaisesaus

Vegan groente curry  € 16,95
lekkere groente curry met naanbrood

Kindermenu vanaf  € 6,50
frites met kipnuggets, frikandel, kroket, saté of spareribs

Desserts
Crème brulee met een bolletje vanille-ijs  € 6,50

Dame blanche met heerlijke chocoladesaus  € 6,50

Sorbetijs met slagroom drie bolletjes sorbetijs  € 6,00

Trio dessert drie verschillende minidessertjes € 6,95

Kinderijsje met slagroom heerlijk voor de kids  € 4,95

Kaasplankje heerlijke mix voor de echte kaasliefhebber € 9,95


