
ETEN & DR INKEN



Voorwoord
Hartelijk welkom bij Restaurant Woodz! Wat leuk dat je er bent! Voor je ligt onze menukaart, 
die we met de grootste zorg voor je hebben samengesteld. Wist je dat je je bevindt op één van 
de mooiste locaties van Zuid-Limburg? Je geniet op onze top locatie van een prachtig uitzicht. 
Ervaar jouw ultiem relaxgevoel op deze unieke locatie en kom even helemaal tot rust. 

Onze tip!
Mogen we je alvast een tip geven voor jouw dinerkeuze? Probeer onze unieke, huisgemaakte 
BURGERS. We hebben heel veel smakelijke combinaties en we weten zeker dat er eentje voor 
je tussen zit. Smakelijk eten gegarandeerd!

Iets te vieren?
Ben je op zoek naar een locatie waar je feest helemaal naar jouw wensen wordt samengesteld? 
Wat een geluk! Je hebt jouw ideale locatie gevonden. We denken graag in alles met je mee, 
zodat je wensen optimaal tot zijn recht kunnen komen. Spreek ons gerust aan, dan maken we 
een afspraak met je om alles te bespreken.

Cadeaukaart
Heb je ook altijd moeite om het ideale cadeau voor jouw lievelingen uit te zoeken? 
Met een stukje ontspanning en een romantisch diner- of burger avond, geef je het ideale cadeau. 
Onze cadeaukaarten zijn te bestellen in ieder gewenst bedrag naar keuze en zijn verkrijgbaar 
aan de bar.

Mochten er gedurende je bezoek vragen zijn, of heb je tips die je graag met ons wil delen, 
laat het ons dan weten. Liever op een afstandje iets met ons delen? Je vindt ons op facebook 
(woodz valkenburg) en via www.woodzvalkenburg.nl. We wensen je alvast ‘smakelijk eten’ in 
deze mooi Limburgse parel en ENJOY!

Team Woodz

*  Wij hanteren per tafel één rekening. Om ervoor te zorgen dat groepen vanaf 8 personen 
samen kunnen genieten, serveren we maximaal 4 verschillende hoofdgerechten per tafel.  
Op deze manier kunnen we de wachttijd tot een minimum beperken.



Dranken

Koude dranken
Coca Cola, Coca Cola Zero, Chaudfontaine blauw, Chaudfontaine rood, 
Sprite, Fanta, Fanta Cassis 2,25

Bitter lemon, Tonic, Rivella 2,5

Fuze Ice tea, Fuze Ice Tea Green 2,5

Jus d’orange, Appelsap, Fristi, koude Chocomel 2,5

Woodz Flip ( vers fruit, yoghurt en jus d’orange in groot glas) 6

Chaudfontaine blauw/rood ( 0,75l) 6,25

 
 
 Warme dranken

Koffie  2,25

Espresso 2,25

Dubbele Espresso  3,75

Koffie verkeerd 2,5

Cappuccino 2,5

Latte Macchiato 3,25

Warme chocomel 2,75

Thee 2,5

Verse munt thee 3,25

   Speciale koffies

Irish koffie 6

French koffie 6

Italian koffie 6

Spanish koffie 6 

Limburgse koffie 6



Dranken

Bieren van het vat
Hertog Jan pilsner  2,25

Leffe Blond 3,5

Leffe Bruin 3,5

Hertog Jan Weizen 3,75

Triple Karmaliet 4

Seizoensbier 3,75

Bieren van de fles
Corona 4

Hoegaarden Radler 3,25

Hoegaarden Radler 0.0 3,5

Hoegaarden Rosé bier 3,25

Franzis Kaner ( witbier) 4,75

Franzis Kaner 0.0 ( witbier) 4,75

Jupiler 0.0  2,50

Leffe Triple 4,25 

Vedett IPA 4

Brugse Zot 4

Duvel 4,5



Dranken

Wijnen Per glas Per fles

Chardonnay, witte wijn 4,25 21,5
Sauvignon Blanc, witte wijn 3,95 19,5
Merlot, rode wijn 3,95 19,5
Cabernet Sauvignon, rode wijn 4,25 21,5
Rosé wijn 3,95 19,5
Prosecco 4,95 24,5

TIP!
Liever genieten van onze smakelijke wijnen van Limburgse bodem?
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Sterke dranken

Likeuren
Licor 43  4
Amaretto  4
Bailey’s  4
Tia Maria  4
Cointreau  4
Vieux  4
Limoncello  4
Passoa  4

Binnenlands gedistilleerd
Jonge jenever  3
Els la Vera  3
Bessenjenever  3,5



Sterke dranken

Buitenlands gedistilleerd

Jägermeister 3

Malibu 4

Gin 4

Sambuca 4

Bacardi 4

Bacardi lemon 4

Campari 4

Remy Martin “VSOP”  6,50

P.S.V

Port wit 3,75

Port rood 3,75

Martini wit 3,75

Whisky’s

Johnny Walker 4,75

Jameson  4

Glen Talloch 4

Speciale dranken

Limoncello Spritz ( Limoncello, prosecco, bruiswater) 6,75

Aperol Spritz ( Aperol, prosecco en bruiswater) 6,75

Sex on the beach ( Passoa, Malibu, Jus d’orange)  6,75

Licor Split ( Licor 43, Jus d’orange, slagroom)  6,75

Gin Tonic ( Gin,Tonic, komkommer, limoen)  6,75

Mojito ( Bacardi, bruiswater, rietsuiker, limoen en munt) 7,50



Onze specialiteit ( mogelijk als lunch- en dinergerecht)

De Burgers ( 250 gram) worden allemaal geserveerd met frites en salade

Double Trouble Burger 20
Een huisgemaakte dubbele burger van 100% rundergehakt, gebakken spek, 
cheddar kaas, tomaat, komkommer, ui, cogollos sla en homemade BBQ saus

Carpaccio Burger 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, rucola, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Truffel Burger 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, 
een gebakken spiegelei, cogollos sla en truffelmayonaise

Italian Style 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, Mozzarella, Parmaham, 
cogollos sla en pestosaus

Woodz Special Burger 14,5
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, gebakken spek, cheddar kaas, 
tomaat, komkommer, ui, cogollos sla en homemade BBQ saus

Greek Burger 14,5
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, 
rode ui, cogollos sla en tzatzikisaus

Kip it simple 14,5
Krokante kipburger met komkommer, tomaat, rode ui, cogollos sla en tzatzikisaus

Spicy Mexican 14
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, Jalapeno pepers, mais,
rode ui, cogollos sla en salsasaus

Indonesian Chicken Saté Burger 13,5
Krokante kipburger met gefruite uitjes, cogollos sla en satésaus

Classic Burger 13
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, ui, 
cogollos sla en smokey BBQ saus

Vega Burger  13
Vegatarische burger met tomaat, komkommer, ui, geraspte kaas en saus naar keuze



Lunchgerechten ( te bestellen tot 17.00 uur)

Soepen
Tomatensoep 6
Geserveerd met stokbrood en verse basilicum                    

Uiensoep 6
Gegratineerd met kaas en geserveerd met stokbrood 

Eiergerechten
Uitsmijter Woodz 9
3 spiegeleieren op ambachtelijk brood, belegd met ham, kaas en spek  
 
Omelet RELAX 9
4 eieren, gebakken champignons, ui en paprika op ambachtelijk brood 
 
Uitsmijter ham en/of kaas 8
3 spiegeleieren op ambachtelijk brood, belegd met ham en / of kaas 
     
Spek en ei 8
Omelet van 4 eieren met gebakken spek op ambachtelijk brood 

Brood specials
Keuze uit: een baguette of rustieke bol (+ 0,75)

Special C 10
Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, kaas, rucola 
en zongedroogde tomaatjes

Special A 8,25
Warme kipfiletstukjes met paprika, champignons,
ui en cajunkruiden

Special K 6,75
Belegd met ham, kaas, ei, sla, tomaat en komkommer

Special Q 6
Belegd met gehaktbal, verse sla, rode ui en honing mosterdsaus

Special Y 5
Belegd met ham en kaas



Lunchgerechten ( te bestellen tot 17.00 uur)

Warme Lunchgerechten
Woodz lunch special 12,5
Klein glaasje soep, twee wereldse ambachtelijke boterhammen 
met carpaccio en een vleeskroket

Twee kroketten van Kroketterij de Bourgondiër 
met Limburgse mosterd op ambachtelijk brood 8
 
Tosti ham en/of kaas 3,75

Salades
Salade kip 12,5
Een gemengde salade met kipfilet, krokant gebakken spek 
en een cocktaildressing 
 
Salade Caprese 12,5
Een gemengde salade met mozzarella, tomaat en pesto

Voor de kids
Ook te bestellen als dinergerecht.

Kibbeling 7,5
Lekkere vis, speciaal voor de kids met mayonaise en frietjes. Incl. verrassing

Kids friet 5,75
Keuze uit frikandel, kroket of een kipkorn. 
Geserveerd met appelmoes, mayonaise en een verrassing

Poffertjes 5
Een portie poffertjes met poedersuiker, boter en een bolletje vanille-ijs.
Incl. verrassing
 
 



Diner  Vanaf 17.00 uur

Voorgerechten
Carpaccio  10
Geserveerd met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

Nacho’s 8
Tortilla chips warm geserveerd met chili con carne, gegratineerd 
met kaas en salsasaus 

Stokbrood met kruidenboter en olijven 5,5

Soepen
Tomatensoep 6
Geserveerd met stokbrood en basilicum

Uiensoep 6
Gegratineerd met kaas en geserveerd met stokbrood 

Salades
Salade kip 12,5
Een gemengde salade met kipfilet, krokant gebakken spek
en een cocktaildressing  
 
Salade Caprese 12,5
Een gemengde salade met mozzarella, tomaat en pesto

Hoofdgerechten
Kipsaté  14,5
Geserveerd met huisgemaakte pindasaus, frites, gemengde salade, 
atjar en kroepoek 

Schnitzel (300 gram) 16,5
Geserveerd met zigeunersaus, champignonroomsaus of naturel, 
met frites en gemengde salade

Limburgs Zuurvlees  13,5
Een stoofpotje op Limburgse wijze geserveerd met salade en frites



Onze specialiteit ( mogelijk als lunch- en dinergerecht)

De Burgers ( 250 gram) worden allemaal geserveerd met frites en salade

Double Trouble Burger 20
Een huisgemaakte dubbele burger van 100% rundergehakt, gebakken spek, 
cheddar kaas, tomaat, komkommer, ui, cogollos sla en homemade BBQ saus

Carpaccio Burger 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, rucola, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Truffel Burger 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, 
een gebakken spiegelei, cogollos sla en truffelmayonaise

Italian Style 15
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, Mozzarella, Parmaham, 
cogollos sla en pestosaus

Woodz Special Burger 14,5
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, gebakken spek, cheddar kaas, 
tomaat, komkommer, ui, cogollos sla en homemade BBQ saus

Greek Burger 14,5
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, 
rode ui, cogollos sla en tzatzikisaus

Kip it simple 14,5
Krokante kipburger met komkommer, tomaat, rode ui, cogollos sla en tzatzikisaus

Spicy Mexican 14
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, Jalapeno pepers, mais,
rode ui, cogollos sla en salsasaus

Indonesian Chicken Saté Burger 13,5
Krokante kipburger met gefruite uitjes, cogollos sla en satésaus

Classic Burger 13
Huisgemaakte burger van 100% rundergehakt, tomaat, komkommer, ui, 
cogollos sla en smokey BBQ saus

Vega Burger  13
Vegatarische burger met tomaat, komkommer, ui, geraspte kaas en saus naar keuze



Desserts
Chocolade taartje 8,5
Met citroenijs en chocoladesaus

Coupe Vers Fruit 7,5
Met aardbeienijs en slagroom

La Dame 6,5
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Appeltaart  4,5
met kaneelijs en slagroom 

Bij de borrel
Woodz borrelplankje ( 2 pers) 16
Een combinatie van onze borrelgarnituur

Kibbeling met remoulade saus 8,5

Mini loempia’s ( 10 stuks) 7,5

Butterfly wings ( 10 stuks) 7,5
Gefrituurde garnalen

Bitterballen ( 8 stuks) 7,5
Van kroketterij de Bourgondiër

Souflesse ( 8 stuks) 7,5
De ultieme kaasverleiding ( tomaat-mozzarella, pikant, roomkaas, Goudse kaas)

Poppers ( 8 stuks) 7,5
Jalapeños en roomkaas

Borrelmaatjes ( 6 stuks) 5,75
Grootse mini’s ( kalfskroket, rundvleeskroket, bami oriental,   ( 12 stuks) 10,75
frikandel, crispy chicken, kaassoufflé) ( 18 stuks) 15,75

Een allergie? Vraag bij onze gastheer/gastvrouw naar onze allergenen informatie.






