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Het Wantij

(H)eerlijk eten voor iedereen

Maatschappelijk verantwoord voor de natuur en onze volgende generatie.

Genieten van de gezelligheid, lekker eten en drinken en het eiland ontdekken. 

Bij familierestaurant “Het Wantij” proberen wij er alles aan te doen om uw bezoek 

tot een succes te maken. Tegelijkertijd proberen wij het milieu zo weinig mogelijk te 

belasten. Wat wilt u met een familierestaurant in het Nationaal park Schiermonnikoog 

en in Unesco werelderfgoed. Met kleine maatregelen proberen wij een groots effect te 

bereiken. Dit doen wij middels het ‘Greenkey certificaat’. In de praktijk betekent dit 
dat u als gast geen hinder ondervindt van onze duurzame acties; sterker nog misschien 

geniet u nog wel meer omdat u in uw achterhoofd weet dat wij maatschappelijk 

verantwoord bezig zijn. Zo bieden wij u een aantal lokale biologische en bio diverse 

producten aan, scheiden wij ons afval gebruiken wij zo veel mogelijk ledverlichting 

en nemen wij alleen maar groene stroom en gas af. Wilt u meer weten over het Greenkey 

certificaat kijkt u dan eens op greenkey.nl of restauranthetwantij.nl/mvo

Geniet van uw maaltijd en van uw verblijf op ons prachtige eiland.

Met gastvrije groet, 

Atze en Ellen Postma, kinderen en medewerkers

LET OP!  Wanneer u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten, 

wilt u dit dan melden bij onze medewerkers? Zij geven u graag informatie over de gerechten. 



STARTERS & HAPPERS

BROOD

met kruidenboter, pesto en tapenade

€6,00

OLIJVEN

naar tante’s recept 

€5,00

BITTERBALLEN 

van ‘De Bourgondiër’ (8 stuks)

€7,00

MIXHAPJES

(portie 8 stuks)

€7,50

CHAMPIGNONS

gebakken met kruiderij en toast

€7,00

GAMBA’S

easy peal, in pittig zoet sausje met brood

€9,00

ZALM TARTAAR

o.a. met ui, kruiderij en toast

€9,50

VITELLO TONNATO 

dungesneden kalfsfricandeau 

met een tonijnmayonaise 

€10,00

SOEPEN

SOEP VAN HET MOMENT

De bediening vertelt u graag

welke soep we op dit moment serveren

€5,00

POMODORISOEP

goed gevulde soep van romana tomaten,

basilicum en een scheutje room

€5,00

SALADES

FORMAGGIO

met gorgonzola, geitenkaas 

en pestodressing 

KLEIN: €8,50  |  GROOT: €11,50

TONNO

met tonijn, pijnboompitten 

en kruiderij 

KLEIN: €7,50  |  GROOT: €11,00

MISTA

Groene salade met yoghurt dressing 

KLEIN: €4,60  |  GROOT: €8,00

EXTRA BROOD

Bovenstaande salades

geserveerd met brood

€1,50

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden



LUNCHGERECHTEN

KROKETTEN MET BROOD 

2 Bourgondiër kroketten met landbrood 

en Groninger mosterd.

Ook als vegetarische variant te bestellen

€8,50

UITSMIJTER 

Uitsmijter van vrije uitloop eieren op 

2 plakken vers Landbrood met 

ham / ‘Van Schier’ kaas of rosbief 

€8,00

SATÉ 

Saté van malse varkenshaas 

met brood en salade

€11,60

TOSTI 

De vertrouwde tosti maar dan 

met ‘Van Schier’ kaas en achterham

€4,20

ITALIAANSE TOSTI

Mediterrane tosti van vers landbrood, 

mozzarella, salami, tomaat en groene pesto

€6,00

PANNENKOEKEN

NATUREL 

Pannenkoek naturel van 

biologisch meel en een beetje boekweit

€7,30

DUINAPPEL

Pannenkoek met 

biologische appel, rozijnen en kaneel 

€7,80

WADDEN SPEK

Pannenkoek met biologisch spek

van Wadden varkens  

€7,80

DE MONNIK

Pannenkoek met 

‘Van Schier’ kaas en achterham  

€7,80

DE SCHIJF

Pannenkoek met 

vanille roomijs en Grand Marnier

€8,30 

DI STEFANO 

Mediterrane pannenkoek met 

romana tomaat, ui en verse tijm

€8,50 

HET WANTIJ

Rijk belegde pannenkoek met 

paprika, ui, ham, salami en ‘Van Schier’ kaas 

€9,50 

De ingrediënten voor onze gerechten

halen we het liefst van ons eigen mooie eiland. 

Zo wordt het brood iedere dag vers aangeleverd door 

Bakkerij Donders en gebruiken we de heerlijke kazen 

van ‘Van Schier’. Want;

“Wat je van dichtbij haalt is vaak nog lekkerder!”

ONZE PANNENKOEKEN WORDEN GEMAAKT VAN ECHTE EILANDER MELK



KINDERPARADIJS

PIZZA BAMBINO

Kleine pizza met tomatensaus en kaas

€7,00

SPAGHETTI BOLOGNESE

Kleine portie spaghetti met gehakt en tomatensaus

Ook als vegetarische variant te bestellen

€8,00

PANNENKOEK ‘LYTJE POLE’

Zelf versieren met o.a. smarties en hagelslag

€6,30

PANNENKOEK ‘LYTJE AMBRO’

Zelf versieren met o.a. appel en rozijn

€6,50

KINDERFRIET

Bordje met frietjes en mayonaise

€4,20

KINDERFRIET & SNACK 

Bordje met frietjes met mayonaise en

 kroket, frikandel of visstick

€7,00

KINDERFRIET & SPARERIB 

Bordje met frietjes met mayonaise en

 malse, mild gekruide sparerib

€11,00

POFFERTJES

met poedersuiker en roomboter

KLEIN: €4,00  |  DUBBEL: €7,80

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden



PASTA’S 

SPAGHETTI BOLOGNESE

Spaghetti met half-om-half gehakt 

en verse tomatensaus met basilicum

€17,00

TAGLIATELLE ‘DI MARE’

Tagliatelle met gamba’s en pesto

€19,90

TAGLIATELLE ‘TRUFFEL’

Tagliatelle met malse beef reepjes,

een vleugje truffel en verse champignons.

€19,90

Onze pasta’s zijn ook als 

vegetarische variant te bestellen

VLEES

“ZWAANTJE”

Gepaneerde varkensschnitzel

€17,25

 “DI PIETRO”

Heerlijke Angus steak

€19,80

Schnitzel of Steak geserveerd met: 

Kruidenboter | €1,00  •  Pepersaus | €1,50

Champignons, paprika en ui | €2,50

SPARERIBS
Mild gekruide ribbetjes geserveerd met diverse sausjes

€19,80

SATÉ 

Saté van malse varkenshaas met

cassave kroepoek, salade en friet

€15,60

POLLO ITALIA 

Bout van scharrelkip op Italiaanse wijze met 

tomatensaus en gerookte spek

€18,80

VIS

ZALM

Noors gekweekte zalmfilet met mosterd-dillesaus

€18,90

GAMBA’S

Wilde Argentijnse ongepelde gamba’s

in saus van ketjap en pepertjes

€19,40

VERS UIT HET NET

De bediening vertelt u graag

welke vis we op dit moment serveren

€ | Dagprijs

VEGETARISCH

GROENTENSCHOTEL  

Rijk gevulde groentenschotel met 

o.a. groenten, groenten en groenten 

gegratineerd met ‘Van Schier’ kaas

€16,50

Vis- en vleesgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen of friet en salade



PIZZA’S

MARGARITA

Tomatensaus en kaas

€7,80

MARGARITA NAPOLITANA

Tomatensaus en mozzarella

€8,50

HAWAÏ

Tomatensaus, kaas, ham en ananas

€9,30

CHRISTIANO

Tomatensaus, kaas, salami, champignons, 

paprika, ui en Spaanse peper

€11,80

CARBONARA
Tomatensaus, kaas, ham, salami, 

rollade, rosbief, spek en ui

€13,00

DI MARCO

Tomatensaus, kaas, ham, champignons, 
paprika, ui, spek, ei, salami, rollade en rosbief

€15,80

PESCATORE

Tomatensaus, kaas, tonijn, ui en olijven

€11,80

FRUTTI DI MARE

Tomatensaus, kaas, zalm, tonijn, garnalen, 
mosselen, ansjovis en kappertjes

€15,80

AL SALMONE
Tomatensaus, kaas, zalm, ui en crème fraîche 

€14,30

QUATTRO STAGIONI

Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons, 

ansjovis, olijven en kappertjes

€14,80

MISTA

Tomatensaus, kaas, salami, champignons, 

garnalen, zalm en mosselen

€14,80

CAPRISIOSA SPECIALE

Tomatensaus, kaas, salami, 

champignons, zalm, paprika, ui, olijven, 

ansjovis en garnalen

€15,80

ARIANA

Tomatensaus, kaas, paprika, ui, 

artisjok, asperges en gorgonzola

€14,30

FORMAGGIO SPECIALE 

Tomatensaus, kaas, brie, mozzarella, 

gorgonzola, parmesan en ui

€15,80

EXTRA INGREDIENT

v.a. €0,80

Voor het deeg van onze traditionele Italiaanse pizza’s gebruiken 
we biologische meel van de Waddenmolen. Zo mixen we het 

beste uit twee werelden voor een (h)eerlijke pizza!

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden



 

DESSERTS EN IJS 

SORBET

Sorbetijs met verse vruchten en aardbeiensiroop 

met een lekkere toef slagroom 

€6,80

DAME BLANCHE

Vanilleroomijs met chocoladesaus 

een lekkere toef slagroom

€6,70

TIRAMISU

Traditonele Italiaanse Tiramisu met Mascapone, 

langevingers, koffie en Tia Maria likeur.

€7,00

MELOENIJS MET GRAPPA

Italiaanse schepijs van Galiameloen 

overgoten met Grappa 

€6,60

ITALIAANS IJSHOORNTJE

Een ijshoorntje met;

Vanille, banaan, aardbei of straciatella softijs

€2,50

DIVERSE SOORTEN VERPAKT IJS        

Zie de ijskaart in ons restaurant

‘HET WANTIJ’ IS DE LOCATIE VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

INFORMEER VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN


