ORANGE
RESTAURANT
& LOUNGE
Bij Orange Wellness eet u lekker en gezond.
Wij bieden herkenbare gerechten
in een verrassend jasje.
Wij maken, waar mogelijk, gebruik van lokale
leveranciers en biologische producten.

Onze collega's zijn op de hoogte van de ingrediënten en
bereidingswijzen van onze gerechten.
Vraag gerust advies over ons menu.

Openingstijden keuken:
maandag t/m woensdag van 12:00 tot 20:30 uur,
donderdag t/m zaterdag van 12:00 tot 21:30 uur,
zondag van 12:00 tot 20:00 uur.

Wij gaan tijdens de bereiding van de gerechten zeer
zorgvuldig om met uw voedselallergie of
voedingsintolerantie. Kruisbesmetting is in onze keuken
echter nooit 100% uit te sluiten.
Wij verzoeken u, voordat u uw gerechten bestelt, duidelijk
uw allergieën of intolerantie bij ons kenbaar te maken.

LUNCH

Tot 16:00 uur

Wij serveren ambachtelijk bruin, wit of glutenvrij brood (meerprijs €0,75).

SATÉ VAN KIPPENDIJ
met satésaus, kroepoek, salade en atjar. Geserveerd

€17.95

met witte rijst of patatas bravas

ORANGE BURGER

€17.95

op briochebrood met tomaat- en augurkrelish,
cheddar, bacon, patatas bravas en salade

12-UURTJE

€13.95

kopje soep, een broodje zalm, een broodje
geitenkaas en een gemengde salade

BROODJES (keuze uit bruin of wit)
GEROOKTE ZALM

€10.95

met kruidenkaas, bieslook en rucola
TUNA MELT

€9.95

met tonijnsalade, tomaat en cheddar uit de oven
HUMMUS

€9.95

met zongedroogde tomaat en gegrilde groenten
OSSENWORST

€9.95

met truffelmayonaise, parmezaanse kaas en gekookt ei
GEITENKAAS

€9.95

met zongedroogde tomaat, walnoten, balsamico en
appelstroop
CARPACCIO

€9.95

met basilicumcrème, kappertjes, rode ui, parmezaanse
kaas en zongedroogde tomaat
UITSMIJTER

€9.95

3 gebakken scharreleieren met ham en/of kaas
TOSTI ORANGE

€5.95

olijventapenade, ham, kaas, tomaat en ui
TOSTI HAM/KAAS

€5.25

SALADES
Wij serveren alle salades met brood.

OOSTERS MET BIEFSTUK REEPJES
met wok groenten, gemengde sla en Oosterse
saus

€14.95

GEGRILDE KIP
met artisjokkenhart, spekjes, kappertjes,
komkommer, tomaat en pijnboompitjes

€14.95

GEITENKAAS
met walnoten, gepocheerde peer, tomaat en
gemengde sla

€14.95

GEROOKTE ZALM EN NOORSE
GARNALEN
met zeekraal, gemengde sla en crème fraîche

€15.95

SMOOTHIES
100 % FRUIT- EN/OF GROENTENSMOOTHIES
Mad berries: aardbei, framboos, braam
Caribbian breeze: kokos, ananas, aardbei
Mighty green: avocado, peer, munt, kiwi
Tropical tango: mango, meloen, ananas
Veggie twist: spinazie, gember, wortel, appel, citroen

€5.25

SOEPEN
Wij serveren alle soepen met brood.
LINZENSOEP

€6.20

SPINAZIESOEP

€6.20

VOORGERECHTEN
Vanaf 16:00 uur

BROODPLANKJE
met olijventapenade, aioli en olijfolie

€5.75

CARPACCIO VAN RODE BIET
met spinazie, pijnboompitten, vlokken
geitenkaas en appel balsamico dressing

€10.95

STEAK TARTAAR KLASSIEK
Fijn gehakt gemarineerd rundvlees met zacht
gekookt ei en truffel mayonaise

€11.95

NOORSE GARNALEN COCKTAIL
Noorse garnalen met cocktail saus

€10.95

HOOFDGERECHTEN
Vanaf 16:00 uur
ORANGE BURGER

€17.95

op briochebrood met tomaat- en augurkrelish, cheddar,
bacon, patatas bravas en salade
SATÉ VAN KIPPENDIJ

€17.95

met satésaus, kroepoek, salade en atjar. Geserveerd met
witte rijst of patatas bravas.
KOGELBIEFSTUK

€21.75

met kruidenboter, geroosterde groentes en aardappel
rösti
GEBAKKEN KABELJAUW

€21.75

met zeekraal, donkere pasta, beurre blanc saus en
krokante pancetta
BURRATA

€17.50

met Beluga linzen, gemarineerde spinazie en groenten
chips
TORTELLINI met ricotta en limoen

€17.95

met gegrilde artisjokken, gemarineerde
spinazie,sardientjes en beurre Blanc saus
STEAK TARTAAR KLASSIEK

€21.50

Fijn gehakt gemarineerd rundvlees met zacht gekookt ei
en patatas bravas

VOOR ERBIJ
PATATAS BRAVAS

€4.50

kruidige aardappelpartjes met aioli
GEMENGDE GROENTEN

€4.95

groenten van de dag
GEMENGDE SALADE

€4.50

DESSERTS &
TUSSENDOORTJES
Gehele dag te bestellen
GRIEKSE YOGHURT

€5.95

met noten en honing
CITROENTAART MET VANILLE-IJS

€6.95

WARME APPELSTRUDEL MET SLAGROOM EN

€6.95

VANILLE IJS
GEBAK UIT DE VITRINE

€4.50

dagelijkse variatie van bakkerij Stevers
IJSCOUPE

€5.95

3 soorten ijs met slagroom

KOFFIE & THEE
KOFFIE

€2.50

CAPPUCCINO

€2.75

KOFFIE VERKEERD

€2.75

LATTE MACCHIATO
SKINNY LATTE MACCHIATO (met magere melk)

€3.50
€3.50

LATTE MACCHIATO SPECIAL

€4.25

met slagroom, witte chocoladesnippers en keuze uit
vanille-, karamel- of kokossiroop
IJSKOFFIE

€4.75

ESPRESSO

€2.50

DUBBELE ESPRESSO

€3.95

CORTADO

€3.50

THEE

€2.25

VERSE MUNTTHEE

€3.15

VERSE GEMBERTHEE met citroen en honing

€3.15

WARME CHOCOLADEMELK

€3.50

SLAGROOM

€0.55

INDIEN U DIT WENST, KUNNEN WIJ UW KOFFIE OOK BEREIDEN MET SOJAMELK

BIJ DE BORREL
Gehele dag te bestellen

BORRELPLANK

€13.50

serranoham, gemengde nootjes, blokjes
kaas, gemarineerde olijven, tortillachips en brood
met aioli
OMA BOBS RUNDVLEESBITTERBALLEN (6 stuks)

€5.95

OMA BOBS KAASSTENGELS (6 stuks)

€5.95

TORTILLACHIPS MET KAAS

€4.50

met chilisaus en guacamole
PATATAS BRAVAS

(tot 21:00 uur)

€4.50

kruidige aardappelpartjes met aioli
BROODPLANKJE

€5.95

met olijventapenade en aioli
FALAFEL MET HUMMUS

(tot 21:00 uur)

€5.95

YAKITORI KIPSPIESJES (6 stuks)

(tot 21:00 uur)

€6.50

PORTIE OSSENWORST

€5.95

met mosterd
GEMARINEERDE GEMENGDE OLIJVEN

€4.25

DRANKEN
KOUD
COLA, COLA LIGHT, CASSIS, TONIC, BITTER

€2.95

LEMON, SPRITE EN SISI
ICE TEA, ICE TEA GREEN

€3.00

RIVELLA / RIVELLA LIGHT

€3.00

SPA BLAUW / SPA ROOD

€2.50

SPA BLAUW (0,5L met sportdop)

€2.95

SPA BLAUW, ROOD OF GROEN (fles van 0.75L)

€4.95

CRYSTAL CLEAR

€2.95

VITAMINE WATER

€2.95

Essential (orange)
Reload (lemon)
Everyday (green apple)
Defence (elderblossom)
NOA ELDERFLOWER EN RHUBARB

€4.25

natuurlijk drankje dat stress vermindert en concentratie
verhoogt

MELK / KARNEMELK

€2.40

SEIZOENSSPECIAL
IJSKOFFIE

€4.75

IJSKOFFIE MET SLAGROOM

€5.05

SPORT
EIWIT SHAKE vanaf

€3.50

keuze uit chocolade, aardbei en vanille
GATORADE ORANGE

€2.95

SAP
APPELSAP

€3.50

APPEL-PERENSAP

€3.50

TOMATENSAP

€3.50

VERSE JUS D'ORANGE

€4.50

VERSE JUS D'ORANGE MET KARNEMELK

€4.25

SMOOTHIES
100 % FRUIT- EN/OF GROENTENSMOOTHIES

Mad berries: aardbei, framboos, braam
Caribbian breeze: kokos, ananas, aardbei
Mighty green: avocado, peer, munt, kiwi
Tropical tango: mango, meloen, ananas
Veggie twist: spinazie, gember, wortel, appel, citroen

€5.25

BIEREN
SEIZOENSBIEREN v.a.

€4.00

AFFLIGEM BLOND

€3.95

HEINEKEN

€3.25

CORONA

€3.95

AFFLIGEM DUBBEL
RADLER (2%)

€3.95
€3.00

TEXELS SKUUMKOPPE

€3.95

WIEKSE WITTE

€3.70

TEXELS NOORDERWIEND

€3.95

WIEKSE WITTE (0%)

€3.50

WARSTEINER

€3.25

AMSTEL MALT (0%)

€3.15

APEROL SPRITZ

€5.75

WITTE WIJNEN
LES GRES CHARDONNAY (GLAS / FLES)

€4.00 / €19.50
Goudgeel van kleur. Duidelijke tonen van amandelen en brioche. Tropisch
rijp fruit geeft veel dikte in aanzet en met zijn milde zuren is de afdronk
rond en zacht
PRINCIPATO PINOT GRIGIO (GLAS / FLES)

€4.75 / €21.50
Bleke strogele kleur met een frisse en fruitige geur. De smaak is droog met
veel sap, elegant, zuiver en een tikje notig na. Verfijnd en harmonieus van
karakter
NIERSTEINER GUTES DOMTAL (GLAS / FLES)

€3.75 / €17.50
Bloemig in geur, met een frisse, zoete fruitige smaak. Opwekkend fris en
niet te zwaar

ROSE WIJN
GASCOGNE ''LE ROSE'' (GLAS / FLES)

€4.50 / €19.50
Felroze kleur. Vriendelijke geur met rood fruit, kersen en citrus. Een ronde
heldere smaak. Zacht en soepel, fris droog met een intense smaak na

RODE WIJN
LES COTES DU VENTOUX ''RICHEBOIS'' (GLAS / FLES)

€4.00 / €19.50

Helderrood gekleurd. Aantrekkelijke aroma's van rood fruit en florale
tonen. Lichte frisse en plezierige rode wijn. Perfecte balans tussen fruit en
kruiden
LES GRES GRENACHE ''SYRAH'' (GLAS / FLES)

€4.65 / €21.50
Fraaie dieprode kleur. In de geur rijkdom met tonen van rijp zwart fruit, iets
kruiderij en cacao. De smaak is heerlijk vol. In de afdronk een goede
balans tussen de fruittonen, goede zuren en zachte tannines

MOUSSERENDE WIJN
PROSECCO (FLES)
Heerlijke mousserende wijn met een fijne aangename mousse

€22.50

KOFFIE & THEE
KOFFIE

€2.50

CAPPUCCINO

€2.75

KOFFIE VERKEERD

€2.75

LATTE MACCHIATO

€3.50

SKINNY LATTE MACCHIATO

€3.50

LATTE MACCHIATO SPECIAL

€4.25

met slagroom, witte chocoladesnippers en keuze uit
vanille-, karamel- of kokossiroop
IJSKOFFIE

€4.75

ESPRESSO

€2.50

DUBBELE ESPRESSO

€3.95

CORTADO

€3.50

THEE

€2.25

VERSE MUNTTHEE

€3.15

VERSE GEMBERTHEE met citroen en honing

€3.15

WARME CHOCOLADEMELK

€3.50

SLAGROOM

€0.55

GEBAK UIT DE VITRINE

€4.50

dagelijkse variatie van bakkerij Stevers

INDIEN U DIT WENST, KUNNEN WIJ UW KOFFIE OOK BEREIDEN MET SOJAMELK

KOUD
COLA, COLA LIGHT, CASSIS, TONIC,

KOFFIE & THEE
€2.95

BITTER LEMON, SPRITE EN SISI

KOFFIE

€2.50

CAPPUCCINO

€2.75

ICE TEA, ICE TEA GREEN

€3.00

KOFFIE VERKEERD

€2.75

RIVELLA / RIVELLA LIGHT

€3.00

LATTE MACCHIATO

€3.50

SPA BLAUW / SPA ROOD

€2.50

SKINNY LATTE MACCHIATO €3.50

SPA BLAUW (0,5L met sportdop)

€2.95

LATTE MACCHIATO SPECIAL €4.25

SPA BLAUW, ROOD OF GROEN

€4.95

met slagroom, chocolade

(fles van 750 ml)

snippers en keuze uit vanille,

CRYSTAL CLEAR

€2.95

karamel of kokos

VITAMINE WATER

€2.95

IJSKOFFIE

€4.50

Vitamine essential (orange)

ESPRESSO

€2.50

Vitamine reload (lemon)

DUBBELE ESPRESSO

€3.95

Vitamine everyday (green apple)

CORTADO

€3.50

Vitamine defence (elderblossom)

THEE

€2.25

VERSE MUNTTHEE

€3.15

VERSE GEMBER THEE met

€3.15

NOA ELDERFLOWER EN RHUBARB

€4.25

(natuurlijk drankje dat stress vermindert
en concentratie verhoogt)
MELK

€2.40

KARNEMELK

€2.40

citroen en honing
WARME CHOCOLADEMELK

€3.50

SLAGROOM

€0.55

wij kunnen ook gebruik maken van sojamelk bij
het bereiden van uw koffie

GEBAK UIT DE VITRINE

SAP

DAGELIJKSE VARIATIE

APPELSAP

€3.50

APPEL-PEER SAP

€3.50

TOMATENSAP

€3.50

VERSE JUS D'ORANGE

€4.50

SPORT

VERSE JUS D'ORANGE MET

€4.25

EIWIT SHAKE vanaf

KARNEMELK

€4.50

VAN BAKKERIJ STEVERS

€3.50

keuze chocolade, vanille en
aardbei
GATORADE ORANGE

€2.95

BIEREN

WITTE WIJNEN
CHARDONNAY (GLAS / FLES)

€4.00 / €19.50

PINOT GRIGIO (GLAS / FLES)

€4.75 / €21.50

€3.95

NIERSTEINER (GLAS / FLES)

€3.75 / €17.50

TEXELS SKUUMKOPPE

€3.95

TEXELS NOORDERWIEND

€3.95

ROSE WIJN

WARSTEINER

€3.25

AFFLIGEM BLOND

€3.95

AFFLIGEM DUBBEL

€3.95

RADLER (2%)

€3.00

WIEKSE WITTE

€3.50

WIEKSE WITTE (0%)

€3.25

AMSTEL MALT (0%)

€3.00

APEROL SPRITZ

€5.75

SEIZOENSBIEREN v.a.

€4.00

HEINEKEN

€3.25

CORONA

GASCOGNE (GLAS / FLES)

€4.50 / €19.50

RODE WIJN
VENTOUX (GLAS / FLES)

€4.00 / €19.50

SYRAH (GLAS / FLES)

€4.65 / €21.50

MOUSSERENDE WIJN
PROSECCO (FLES)

€22.50

BIJ DE BORREL
BORRELPLATEAU

€13.50

seranoham, nootjes, blokjes kaas, gemarineerde
gemengde olijven, tortilla chips en brood met aioli
BITTERBALLEN

€5.95

6 stuks Oma Bobs rundvlees bitterballen
KAASSTENGELS

€5.95

6 stuks Oma Bobs kaasstengels
TORTILLA CHIPS MET KAAS

€4.50

met chilisaus en guacamole
PATATAS BRAVAS

(tot 21:00 uur)

€4.50

kruidige aardappelpartjes met aioli
BROODPLANKJE

€5.95

met olijventapenade en aioli
FALAFEL MET HUMMUS

(tot 21:00 uur)

€5.95

YAKITORI KIP-SPIESJES (6 stuks)

(tot 21:00 uur)

€6.50

PORTIE OSSENWORST

€5.95

met mosterd
GEMARINEERDE GEMENGDE OLIJVEN

4.25

