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!

Drie gangen keuzemenu
€ 32,50 per persoon
Kies een voor-, hoofd- en nagerecht uit onze menukaart.
Kiest u voor een gerecht met een sterretje, dan geldt een kleine bijbetaling.
(voorgerechten € 2,50 extra, hoofdgerechten € 5,00 extra).

er gangen verrassingsmenu
€ 35,00 per persoon
Laat u eens verrassen door Jos en Annelies.
Want iedereen vindt het zo af en toe erg leuk om nieuwe tongstrelende ervaringen op te doen.

Gamba pill pill*:

Geen uitleg nodig maar wel pittig door
de pepertjes en knoflook.

€ 12,00

Rundercarpaccio*:

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

€ 12,50

Gerookte Schotse zalm met truffelmayonaise en
kappertjes op een bedje van sla en uienringen.

€ 11,00

Gehaktballetjes:

Vers gekruide lamsgehaktballetjes met
kruidenboter en kaas uit de oven.

€ 9,00

Geitenkaassalade:

Een overheerlijke salade met warme geitenkaas,
walnoten en croutons.

€ 11,00

Champignons:

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

€ 10,00

Tomatensoep:

Een huisgemaakte soep die Jos, op verzoek, ook
in de varianten ‘mild spicy’ of ‘spicy’ kan serveren.

€ 6,50

Uiensoep:

Al meer dan dertig jaar is dit voorgerecht van Jos
een veelgeroemde topper. Ervaar zelf de unieke smaak. € 7,00

Kippensoep:

Dit is hét voorgerecht waar een stempel van Annelies
op staat. Zij bereidt deze soep in haar eigen keuken.

Zalm op toast:

€ 6,50

Tournedos met jus van Jos*: Botermalse Ierse ossenhaas met
7 geheime ingredienten in de jus.

€ 27,50

Gesneden ossenhaas*:

Ierse ossenhaas in stroganoffsaus.

€ 28,00

Lamsrack:

Texelse lamskoteletten uit de oven
met honing en knoflook.

€ 25,00

Onze combischotel:

Shawarma met varkenshaassaté
gewoon een topper.

€ 22,00

Wienerschnitzel:

Varkenshaasschnitzel
met citroen.

€ 16,50

Dun gesneden kippendijenvlees met
champignons, uien, knoflook en
sambal badjak.

€ 19,00

Italiaanse lasagne met spinazie
uit de oven.

€ 17,50

Een Angus ossenhaasburger met
cheddar kaas en onze saus.

€ 16,00

Hete kip:

Vegetarische lasagne:
Amerikaanse burger:
Zalmfilet met brie:

€ 20,00

Ons Ding Speciaal:

Overheerlijke zalm overgoten met
brie uit de oven.
Shawarma, kebab en shasliek.

Ons Ding Dagschotel:

Vraag naar de dagschotel op=op.

€ 15,00

Bij deze gereten den verse es
en salade geserveerd.

€ 22,50

Sticky toffee:

Warme dadeltaart overgoten met toffeesaus,
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.

Coupe Aardbei:

Verse aardbeien met vanille-ijs
en slagroom.

Bananensplit:

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

7,50

Pannenkoek:

Met stroop en poedersuiker

€ 4,50

Kindermenu klein:

Patat, salade, appelmoes, kroket of frikandel

€ 7,50

Kindermenu groot:

Patat, salade, shawarma of wienerschnitzel

€ 13,50

Kinderijs:

Bol vanille-ijs met slagroom, een lolly
en vuurwerk

€ 4,00

Patat

€ 3,50

Salade

€ 3,00

Roerbakgroenten

€ 3,50

Gebakken aardappeltjes

€ 4,00

Gebakken champignons en uitjes

€ 4,00

Stroganoff- of pepersaus

€ 3,50

Kijk op ons krijtbd bij de keuken  exa’s van
eten en drinken bij ons.

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Irish koffie met Jameson whiskey
Italian koffie met Amaretto
Spanish koffie met Tia Maria
Ladies koffie met Baileys
Kiss of Fire met Cointreau en Tia Maria
Koffie Ons Ding (laat je verrassen)
Koffie met likeur (Amaretto, Tia Maria, Cointrea of 43)

€ 2,40
€ 2,40
€ 3,40
€ 2,70
€ 3,20
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 7,50

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,50
€ 4,00

Thee
Gemberthee
Muntthee

€ 2,40
€ 3,35
€ 3,35

Pilsener
Heineken van het vat

€ 3,00

Krachtig & blond
€
€
€
€

Affligem Blond 6,8%
Affligem Tripel 9%
Duvel 8.5%
La Chouffe 8%

3,75
3,75
3,75
3,75

Rijk & donker
€ 3,75
€ 3,75

Affligem Dubbel 6,8%
Bolleke de Koninck 5%

Laag alcoholisch
Amstel Radler 2%

€ 3,75

Fruitig & Fris
Frisdranken
Verse jus d’orange
Sangosap (mango met verse jus d’orange)
Sangosap (met alcohol)
Heineken 0.0%

€
€
€
€
€

2,90
3,70
4,50
7,50
3,70

Cider
Jillz Raspberry 5%

€ 4,50

Wijnen
Rood: Cabernet Sauvignon
Fishwives Merlot

€ 4,70
€ 4,70

€ 25,00
€ 25,00

Wit:

€ 4,70
€ 4,70

€ 25,00
€ 25,00

€ 4,70

€ 25,00

Rosé

Sauvignon blanc
Chardonnay

Geen 18, geen alcohol!

Broodje shawarma:
Broodje Ali kip:
Bitterballen:
Kaasstengels:
Vega loempia’s:
Geitenkaassalade:
Petit carpaccio:
Schaaltje pinda’s:
Schaaltje olijven:
Pita kaas:

Geserveerd met of zonder sla en
€ 7,50
natuurlijk met knoflook- en uiensaus.
Zoals alleen Jos hem kan maken, geserveerd
€ 7,50
met knoflook- en uiensaus.
Deze balletjes zijn bij de borrel niet te versmaden. p. st. € 0,75
Een heerlijk tussendoortje, geserveerd met een
p. st. € 0,75
bakje chilisaus.
Vraag Jos om zijn speciale sambal voor wat
p. st. € 0,75
extra pit.
Een wat kleinere versie van het succesvolle
€ 8,50
voorgerecht.
Dun gesneden ossenhaas met rucola, pesto,
€ 8,50
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.
€ 3,50
De voor velen favoriete knabbel bij de borrel.
Brengt een heerlijk stukje Méditerranée
€ 3,50
bij je aan tafel.
Een heerlijk warm pitabroodje, desgewenst
€ 3,50
geserveerd met tomaat.

