
Diner By Onsz vanaf 17:00 uur 
Voorgerechten 

Broodplank huisgemaakt kruidenboter en tapanade,   € 4,75 
 

Soepen 
Romige tomaten soep     € 5,50 

Uiensoep      € 5,50 

Wisselende Soep      € 5,50 

Duo soep, keuze uit 2 soepen    € 5,50 
 

Salades 
Salades zijn ook te gebruiken voor de lunch! 

Salade vis- met scampi in knoflookolie, gerookte zalm, 
bosui,cherrytomaat,komkommer met mosterd-dille mayonaise 

Klein €9,95   Groot €14,50 
Salade Geit- lauwwarme geitenkaas met honing, appel, 
suikernoten,cherrytomaat   Klein €7,95   Groot €13,95 
 
Salade Bief- biefpuntjes in oosterse saus,champignons,bosui  
     Klein €9,95   Groot €14,95 
Salade Kip- gemarineerde kippendijen,rode ui,suikernoten, tomaat, 
truffelmayo    Klein €8,95    Groot €13,95 
 
Salade Carpaccio- originele carpaccio maar met veel salade! 
             Groot €14,50 

 

 

 



Voorgerechten 

 
Carpaccio  
Carpaccio met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes, parmezaan, 
pijnboompitjes            € 10,50 
 
Verliefde Garnalen 
 in knoflookolie en verse kruiden        € 9,95 
 
Gebakken champignons      
Champignons gebakken in knoflookolie       € 6,95 

Calamares         €  
Gefrrituurde inktvisringen met knoflooksaus 
 
By Onsz voorgerechtentapas  vanaf 2 personen             € 9.95 p.p                                                           
Een uitgebreide mix van diverse  voorgerechten 
 

Mocht u een allergie hebben geef dit door aan de bediening dan wordt 
er in de keuken rekening meegehouden met uw wensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdgerechten 

Australische Bavette house streak              
Australische Bavette heerlijk en ook nog eens super mals     
     150 gram €17,95 
     180 gram €19,50 
     200 gram €22,50 
     250 gram €25,95 
Ossenhaas Clare Valley Gold     
Australische ossenhaas heerlijk mals 
     150 gram €25,95 
     180 gram €29,50 
     200 gram €31,95 
     250 gram €37,95 
 
Ossenhaas Rangers Valley     
De absolute top van de Australische Steaks                                          
Rolls Roys onder de steaks. Super mals en smaakvol 
     150 gram €27,95 
     180 gram €31,25 
     200 gram €33,95 
     250 gram €39,95 
 
Surf en turf , Heerlijke house steak (bavette  en reuze gamba’s (easy 
peel    
     150 gram€ 24,95 
     180 gram € 26,50 
     200 gram € 27,95 
     250 gram € 31,95 
 
Steak en rib, Heerlijke house steak (bavette) en een halve rib zoet of pikant
     150 gram € 23,95 
     180 gram € 25,50 
     200 gram € 26,95 
     250 gram € 30,95 
 



Spare Ribs      € 16,95 
 Zo mals dat ze bijna van het bot afvallen. Afgelakt met zoete of pikante 
marinade of een mix van beide 
Extra rib (alleen in combinatie met hoofdgerecht SpareRibs)€ 6,95 
        
Burger By Onsz     € 13,75   
Black Angus hamburger 200gram,, gekarameliseerde ui, sla, bacon, tomaat 
en augurk        met gorgonzola € 14,95  
 
Trio      €16,50 
Halve Spare Rib in zoete of pikante marinade, kippendij, varkenssaté  € 16,50 
 
Kip By Onsz     € 14,95 
Gemarineerde kippendijen met gesmolten Gorgonzola en een saus van rode 
wijn   
 
Varkenssaté                                                             € 15,95  
Huis gemarineerd varkenssate geserveerd met saté saus kroepoek, atjar en 
verse ananas 
 
Pasta veggie      € 13,95 
Verse pasta met champignons trufferoomsaus, Parmezaanse kaas en 
knoflook 
 
By Onsz Hoofdgerechten Tapas Vanaf 2 personen  €15,50 p.p 
Kleine samenstelling van een paar hoofdgerechten in het klein 

 
 
 
 
 
 
 
 



Visgerechten 
Zalmfilet     € 21,95 
Gegrilde zalm met een tomatenbasilicumsaus,   
 
Gambaspies     €17,50 
Gegrilde grote gama’s (easy peel) met knoflookolie en knoflooksaus 
 
Knoflook pasta met garnalen   €16,50 
Verse pasta met knoflook en gemarineerde garnalen met rucola en 
zongedroogde tomaten  
 
Calamares     €16,50 
Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus 
 
Wisselende Vis By Onsz    €19,95 
Wisselende vissoort van de Grill – vraag erna bij de bediening 

 
 

Sauzen 
Mayonaise, Appelmoes, Ketchup, Curry   € 1,00 
Chilisaus, BBQ saus, Knoflooksaus, Kruidenboter,Tapanade  €1,25 
Pepersaus,Champignonsaus,rode wij saus, tomatenbasilicum saus, 
satésaus       €2,00 

 
Bijgerechten 

Twisters met mayonaise     € 3.00 
Gegrilde Maïskolf met knoflookolie,    € 3.50 
Gebakken champignons,                                                          € 3,50  
Gepofte aardappel met kruidenboter en spek  € 3,50 
Gemengde Salade                                                                       € 3.50 
Verse knoflook pasta     €3,50 
        
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met twisters mayonaise en een 
groente garnituur. 
Mocht u een allergie hebben geef dit door aan de bediening dan wordt 
er in de keuken rekening meegehouden met uw wensen! 
  



Nagerechten 
Kinderijsje los      € 2.50 
 
Dame Blanche. Zo simpel maar zo lekker   € 6,50 
 
Appeltaartje By Onsz     € 7,25 
 Huisgemaakte appeltaart met een bolletje ijs    
 
Huisgemaakte tiramisu. De naam zegt het al!   € 7,50 
 
Chocolade sensatie. Lekkernijen van chocolade  € 8,25 
 
Chocolade Mouse.     €6,50 
Huisgemaakte Mouse met slagroom     
 
Wisselde dessert van de chef    €7,50 
 
By Onsz dessert vanaf 2 personen. Samenstelling van diverse nagerechten 
van de chef   `            € 9,95 p.p. 


