


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

Lun�
Tosti kaas           € 3,00
Tosti ham & kaas         € 3,50
Zacht bolletje kaas         € 2,25
Pistoletje tonijnsalade        € 5,00
Pistoletje Old Amsterdam (kaas)       € 3,75
Pistoletje warm vlees met pindasaus      € 6,00
Pistoletje mozzarella, pesto, tomaat       € 6,25
Pistoletje geitenkaas          € 5,00
met geitenkaas, rucola, gedroogde tomaat, pijnboompitten en honing
Pistoletje zalm           € 7,50
Gerookte zalm, rucola, tomaat en tapenade
Pistoletje hete kip         € 7,00
Gebakken hete kip, sla en pittige saus
Pistoletje warme beenham met honingmosterdsaus   € 6,00
Pistoletje carpaccio de luxe       € 7,50
Carpaccio, rucola, gedroogde tomaat, Parmazaanse kaas, 
pijnboompitten en pesto
Broodje falafal          € 6,00
Vegatarische gehaktballetjes
Club sandwich zalm         € 10,00
3 sneetjes brood op elkaar met gerookte zalm,
rucola, tomaat, komkommer en ui
Broodje Ali kip           € 7,00
gesneden kippendijen, knoflook- en tomatensaus
Broodje Hete kip champignons en ui      € 9,00
Broodje Shawarma gekruid shawarma vlees    € 7,00
Kapsalon shawarma of ali kip       € 9,50
Pita kaas met of zonder tomaat       € 3,50
Kip mix           € 8,50
4x kipnuggets, 3x kip chunks, 2x kip strips
Turkse pizza classic         € 3,00
Turkse pizza special met salade       € 3,50
Turkse pizza de luxe met salade en kip      € 6,50
Turkse pizza royal met salade, kip en kaas     € 7,00

FRIET MET
Keuze uit: mayonaise, frietsaus, pindasaus, ketchup,
curry en meer.
Verse friet middel         € 3,00
Verse friet groot         € 4,00



    

 

 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

BURGERS 

Classic burger         € 7,00
150 gram 100%  Black Angus met sla, tomaat,
ui en burgersaus
Kipburger meesterlijk       € 6,00
Kipburger van 110 gram kipfilet op een sesambol
met tomaat, kaas, sla en honing mosterdsaus
Vegaburger         € 6,50
Groenteburger met sla, tomaat, ui en mayonaise

LUNCH SNACKS
Keuze uit: mayonaise, frietsaus, pindasaus,
ketchup en meer +0,50

Frikandel          € 2,00
Frikandel speciaal        € 2,80
Kaassou�é          € 2,20
Kalfskroket         € 2,20
Smulrol          € 2,75
Bamischijf          € 2,20
Nasischijf          € 2,20
Pikanto          € 2,55
Mexicano          € 2,55
Kipkorn          € 2,50
Shoarmarol         € 2,50
Berenhap          € 4,50
Bal gehakt          € 4,50
* Bovenstaande snacks met broodje +0,50



                                                                                                                                                        

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

Zalm op toast:
  kappertjes op een bedje van rucola en uienringen.

Gerookte Schotse zalm met tru�elmayonaise en 

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.

    10,00

Tomatensoep
Uiensoep
Kippensoep

    6,50



Zalm�let met brie:

                        

Tournedos met jus van Jos: Botermalse Ierse ossenhaas met 
 7 geheime ingredienten in de jus.   € 25,00

   Overheerlijke zalm overgoten met
        brie uit de oven.   € 19,00

Lamsrack:     Texelse lamskoteletten uit de oven

Onze combi schotel:   Shawarma met varkenshaas saté,
        gewoon een topper.   € 19,00

Wienerschnitzel:   Twee kleine varkenshaasschnitzels
        met citroen.   € 15,50

Hete kip:    Dun gesneden kippendijenvlees met
    champignons, uien, kno�ook

        en sambal badjak.                                              € 18,00

Vegetarische lasagne:  Italiaanse lasagne met spinazie
        uit de oven.   € 16,50

Amerikaanse burger:   Een Angus ossenhaasburger met
        cheddar kaas en onze saus.                            € 14,50

Ons Ding Speciaal:            € 22,50

Gesneden ossenhaas: € 26,50

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

€ 21,00

Shawarma, kebab en shasliek

Ierse ossenhaas in strogano�saus.

    met honing en kno�ook.

 



Ko�e met likeur:

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.

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

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

    6,50



Strogano�- of pepersaus

Kijk op ons krijtb�d bij de keuken �� ex�a’s van

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

Patat       2,50

Salade       2,50                                                                                                                        
Roerbakgroenten      3,50    

Gebakken aardappeltjes     3,50    

Gebakken champignons en uitjes     3,50   

    3,50

eten en drinken bij ons.



Thee
Gemberthee
Muntthee

Ko�e
Espresso
Dubbele espresso 
Cappucino
Ko�e verkeerd
Irish ko�e met Jameson whiskey
Italian ko�e met Amaretto
Spanish ko�e met Tia Maria
Ladies ko�e met Baileys
Kiss of Gire met Cointreau en Tia Maria
Ko�e Ons Ding (laat je verrassen) 

   

   2,50                                                                                                                                                      

Broodje shawarma   7,00
Broodje Ali kip   7,00
Bitterballen                               p. st.  0,75
Kaasstengels                            p. st.  0,75
Vegetarische loempia’s        p. st.  0,75
Petit warme geitenkaassalade 

 

 8,00
Petit carpaccio 

 

 8,00
Schaaltje pinda’s 

 

 3,50
Schaaltje olijven 

 

 3,50
Pita kaas 

 

 3,50

 2,20
   2,20
  3,00
  c  2,50
  3,00
  6,50
  6,50
  6,50
  6,50
  7,50

   8,00
Warme chocolademelk   3,00
Warme chocolademelk met slagroom  € 3,50

   2,20
  3,25
  3,25



 

 Pilsener
 Heineken van het vat € 3,00

 Krachtig & blond
€ 4,00
€ 4,00

A�igem Blond 6,8%
A�igem Tripel 9%
Duvel 8.5% 
La Chou�e 8%

€ 4,00
€ 4,00

 Rijk & donker 
€ 4,00

Bolleke de Koninck 5% 
A�igem Dubbel 6,8%

€ 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  
 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!


