
Welkom



Ons Ding do� ons gemaakt
Lieve gast, Jos en Annelies heten u van harte welkom bij Ons Ding.

Ooit begonnen wij op het Plein 1945 met de eerste
shawarmazaak te IJmuiden.

Om 40 jaar later te eindigen met een heerlijk klein en knus restaurant op Plein 1945.

Ook voor feesten, partijen en zakelijke besprekingen denken wij graag met u mee. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Bij vragen of allergieën staan we u natuurlijk te woord.
Maak uw keuze uit onze heerlijke gerechten en geniet!



Lekker lunchen bij

Elke dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

 Ons Ding: scholierenlunch
 Turkse pizza met frisdrank naar keuze € 5,00

 Ons Ding: overheerlijke soep
 Tomatensoep, geserveerd met een pitabroodje met kruidenboter € 5,00
 Kippensoep, geserveerd met een pitabroodje met kruidenboter € 5,00

 Ons Ding: specials 
 geserveerd op een wit of bruin pistoletje naar keuze
 Wienerschnitzel, heerlijk vers voor u gebakken € 7,50
 Huisgemaakte kipsaté van kippendijen, geserveerd met satésaus € 7,50
 Carpaccio: laat u verrassen € 7,50
 Zalm, overheerlijk zoals dat alleen in IJmuiden kan € 7,50
 Avocado met overheerlijke garnaaltjes: een ware traktatie € 5,50
 Tonijnsalade € 5,50

 Ons Ding: pitabroodje klein
 Shawarma, met tomaten/uien- en kno�ooksaus € 6,50
 Ali kip, met tomaten/uien- en kno�ooksaus € 6,50



 Ons Ding: broodjes 
    wit kadetje wit/bruin pistoletje
 Gekookt ei  € 3,00  € 3,50
 Gebakken ei  € 3,00  € 3,50
 Gezond  € 4,50  € 5,00
 kaas, sla, ui, paprika, gekookt ei
 en olijf
 Eiersalade  € 4,50  € 5,00
 Kroket  € 3,50  € 4,00
 Frikandel  € 3,00  € 3,50
 Frikandel speciaal  € 3,50  € 4,00
 Ham of kaas  € 3,50  € 4,00
 Hamburger  € 5,00

 Ons Ding: met ei met twee sneetjes wit of bruin brood

 Uitsmijter naturel (spiegeleieren)     € 5,00
 Uitsmijter kaas     € 6,00
 Uitsmijter ham     € 6,00
 Uitsmijter ham en kaas     € 6,50
 Boerenomelet     € 9,50

 Ons Dingetje: een heerlijk 12-uurtje
 Soep naar keuze, broodje kroket en broodje ham of kaas € 9,50

Lekker lunchen bij

Elke dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur



TAPAS bij

 1. Gefrituurde aardappeltjes met rode saus

 2. Gefrituurde aardappeltjes met aïoli

 3. Koude sardientjes

 4. Dadels met spek

 5. Stukjes kippendijen met
  pittige tomatensalsa

 6. Carpaccio van rundvlees met
  tru�elmayonaise, pijnboompitjes
  en Parmezaanse kaas

 7. Tonijnsalade

 8. Chorizo

 9. Varkenshaasje met pepersaus

10. Varkenshaasje met champignonsaus

11. Varkenshaasje met spek, satésaus
  en gefrituurde uitjes

12. Serranoham

13. Chorizokroketje

14. Banaan met spek

15. Biefstukje met jus van Jos

16. Gehaktballetjes in tomatensaus

17. Gehaktballetjes in satésaus

18. Honing-mosterd kipspies

19. Mini-pita met ontbijtspek en salami

20. Tomatensalade

21. Spicy ribs

22. Groentekroketje

23. Warme nachos met gehakt en kaas

24. Garnalenkroketje

25. Kip piri-piri

26. Kipklui�es piri-piri

27. Geitenkaaskroketje

Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u onbeperkt tapas eten.
Vanaf de eerste bestelling kan er 1,5 uur gegeten worden.

Per ronde kunt u 2 gerechtjes bestellen per persoon.
Bestel alleen wat u op kunt. Overbestelling wordt niet gewaardeerd.

Drankjes en desserts zijn niet bij de prijs inbegrepen.

€ 26,50 per persoon

28. Pincho met gerookte zalm en brie

29. Pincho eiersalade met tomaat

30. Pincho hamburger met gesmolten   
  kaas en tru�elmayonaise

31. Stokbrood met kruidenboter

32. Stokbrood met tomatentapenade

33. Stokbrood met aïoli

34. Knoflookbrood

35. Champignons met gerookte zalm
  en geitenkaas

36. Gefrituurde inktvisringen

37. Gekruide zalmfilet met paprika

38. Seizoenssoepje

39. Gefrituurde groente met
  aïoli en paprikapoeder

40. Gefrituurde uienringen

41. Dikke aardappelfrieten met
  truffelmayonaise

42. Manchego(Spaanse kaas)

43. Gebakken champignons

44. Gebakken gamba’s in knoflookolie

45. Gemengde salade

46. Lamsrack

45. Gemengde salade

46. Lamsrack

Kan Sangria€ 12,50
Liquor 43

€ 3,50



Vo�gerechten                                                                                                                                                        

Gamba pill pill: Geen uitleg nodig maar wel pittig door
  de pepertjes en kno�ook. 

Zalm op toast: Gerookte Schotse zalm met tru�elmayonaise en
  kappertjes op een bedje van rucola en uienringen.

Rundercarpaccio: Dun gesneden ossenhaas met rucola, pesto,
  Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.

Gehaktballetjes: Vers gekruide lamsgehaktballetjes met
  kruidenboter en kaas uit de oven.

Geitenkaassalade: Een overheerlijke salade met warme geitenkaas,
  walnoten en croutons.

Champignons: Gebakken champignons op toast met parmaham,
  Parmezaanse kaas en zelfgemaakte kruidenboter.

   € 9,95

Soepen
Tomatensoep
Uiensoep
Kippensoep

   € 6,50
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Hoofdgerechten                                                                                                                                                           

Tournedos met jus van Jos: Botermalse Ierse ossenhaas met 
        7 geheime  ingrediënten in de jus.   € 24,50

Zalm�let met brie:   Overheerlijke zalm overgoten met
        brie uit de oven.   € 18,50

Lamsrack:     Texelse lamskoteletten uit de oven
        met  honing en kno�ook.   € 19,00

Onze combi schotel:   Shawarma met varkenshaas saté,
        gewoon een topper.   € 18,50

Wienerschnitzel:   Twee kleine varkenshaasschnitzels
        met citroen.   € 15,00

Hete kip:    Dun gesneden kippendijenvlees met
        champignons, uien, kno�ook
        en sambal badjak.   € 17,50

Vegetarische lasagne:  Italiaanse lasagne met spinazie
        uit de oven.   € 16,00

Amerikaanse burger:   Een Angus ossenhaasburger met
        cheddar kaas en onze saus.    € 14,00

Gesneden ossenhaas:   Ierse ossenhaas in strogano�saus. € 25,00

Bij deze gere�ten �den verse ��es
en salade geserveerd.
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Nagerechten                                                                                      

Sticky to�ee: Warme dadeltaart overgoten met to�eesaus,
   kaneelijs en slagroom.

Pannenkoek met ijs: Pannenkoek met vanille-ijs, slagroom en poedersuiker.
   Op z’n Hollands.

Oppepper met Malibu: Kokosijs, Malibu, verse jus d’orange en slagroom.

Crème brûlée: Custardpudding met daar overheen een
   gekaramelliseerde laag suiker.

Dame blanche: Vanille-ijs overgoten met warme chocoladesaus
   en slagroom.

Ko�e met likeur: Ko�e met een likeurtje ernaast.
   (Amaretto, Tia Maria, Cointreau of 43, etc.)

Bananensplit: Vanille- en bananenijs, verse banaan, slagroom
   en chocoladesaus.

   € 6,50



Kindermenu
2 pannenkoeken: Met stroop en poedersuiker €   4,00

Kindermenu klein: Patat, salade, appelmoes, kroket of frikandel €   6,95

Kindermenu groot: Patat, salade, shawarma of wienerschnitzel € 12,50

Kinderijs: Bol vanille-ijs met slagroom, een lolly €   4,00
  en vuurwerk

Bijgerechten
Patat    €   2,50                                                                                                                                  

Salade    €   2,50                                                                                                                                                      

Roerbakgroenten   €   3,50    

Gebakken aardappeltjes  €   3,50    

Gebakken champignons en uitjes  €   3,50   

Strogano�- of pepersaus  €   3,50

Kijk op ons krijtb�d bij de keuken �� ex�a’s van
eten en drinken bij ons.
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Lekkere dingen vo� bij de b�rel
na 20.30 uur

Broodje shawarma  € 6,50
Broodje Ali kip  € 6,50
Bitterballen                               p. st. € 0,75
Kaasstengels                            p. st. € 0,75
Vegetarische loempia’s        p. st. € 0,75
Plateau Ons Ding                    p.p.  € 5,00
(heerlijke verschillende snacks)
Petit warme geitenkaassalade  € 8,00
Petit carpaccio  € 8,00
Schaaltje pinda’s  € 3,50
Schaaltje olijven  € 3,50
Pita kaas  € 3,50

Koffie� en �ee
Ko�e  € 2,20
Espresso  € 2,20
Dubbele espresso  € 3,00
Cappuccino  € 2,50
Koffie verkeerd  € 3,00
Irish ko�e met Jameson whiskey  € 6,50
Italian ko�e met Amaretto  € 6,50
Spanish ko�e met Tia Maria  € 6,50
Ladies ko�e met Baileys  € 6,50
Kiss of Fire met Cointreau en Tia Maria  € 7,50
Ko�e Ons Ding (laat je verrassen)  € 8,00
Warme chocolademelk  € 3,00
Warme chocolademelk met slagroom  € 3,50

Thee  € 2,20
Gemberthee  € 3,25
Muntthee  € 3,25



 Bieren & Cider
 Pilsener
 Heineken van het vat € 3,00

 Krachtig & blond
 A�igem Blond 6.8% € 4,00
 A�igem Tripel 9% € 4,00
 Duvel 8.5% € 4,00
 La Chou�e 8% € 4,00

 Rijk & donker 
 A�igem Dubbel 6.8% € 4,00
 Bolleke de Koninck 5% € 4,00

 Laag alcoholisch
 Amstel Radler 2% € 4,00

 Fruitig & Fris
 Frisdranken vanaf € 2,60
 Verse jus d’orange € 3,50
 Sangosap (mango met verse jus d’orange) € 4,50
 Sangosap (met alcohol) € 6,50
 Heineken 0.0% € 4,00

 Cider
 Jillz Raspberry 5%     € 4,00

 Wijnen  per glas per �es
 Rood: Cabernet Sauvignon € 4,00 € 22,50
   Fishwives Merlot € 4,00 € 22,50

 Wit: Sauvignon blanc € 4,00 € 22,50
   Chardonnay € 4,00 € 22,50

 Rosé  € 4,00 € 22,50

Gee n 18,  gee n alcohol!


