
Restaurant Winston2 Mail: info@winston2.be
Weg naar As 112 website: www.winston2.be
3670 GRUITRODE Tel 089/85.59.20

Wij schenken geen alcohol onder de 16 jaar en geen mix, cocktail of sterke drank onder de 
18 jaar.

APERITIEVEN FRISDRANKEN EN FRUITSAPPEN

Martini rood en wit € 5,50 Mineraal water € 2,40
Pineau des Charentes € 5,50 Mineraal water, bruisend € 2,40
Wilderen Gin, Fever-Tree tonic € 13,50 Limonade € 2,40
Campari soda/orange € 7,50 Coca Cola € 2,40
Sherry dry € 5,50 Coca Cola light/zero € 2,40
Porto rood / wit € 5,50 Tonic (Schweppes) € 2,80
Kirr, witte wijn met cassis € 5,25 Appelsap € 2,60
Alcoholvrije cocktail € 5,00 Jus d´orange € 2,30
Huiswijn, per glas € 4,50 Fruitsap (vers geperst) € 6,00
Cava € 6,25 Gini € 2,70
Flûte Champagne € 11,50 Taunusquelle plat/bruis 0.75 l € 7,00
Kirr Royal € 12,00 Tonnisteiner citroen € 2,80
Cocktail Florida € 6,25 Tonnisteiner vruchtenkorf € 2,90
Aperol Spritz € 7,00 Ice tea € 2,70
Gordon´s gin-tonic € 9,50 Fever Tree tonic € 3,60

BIEREN GEESTRIJKE DRANKEN
Wilderen kriek, 33cl € 3,70 Bacardi-cola / whisky-cola € 8,50
Wilderen GOUD (blond) € 3,70 Whisky € 6,50
Wilderen Kanunnik (trippel) € 4,30 Whisky single malt € 8,50
Wilderen Cuvée Clarisse € 4,30 Jenever € 4,00
Pils € 2,40 Vodka € 6,30
Maes alc vrij bier 0,40% € 2,40 Calvados / Cognac € 7,30
Duvel € 4,00 Grappa / Sambuca € 6,80
Leffe bruin € 3,80 Cointreau / Grand Marnier € 7,00
Carlsberg € 3,30 Amaretto / Baileys € 6,30
Palm € 3,00 Pernod € 6,30

Limoncello / Averna € 5,00



Wijnen in de kelder van 1948 tot 2016 (bezichtigen mogelijk) 
Voor kelderjuweeltjes verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide wijnkaart.

Wij schenken geen alcohol onder de 16 jaar en geen mix, cocktail of sterke drank onder de 
18 jaar.

Huiswijnen € 23,00 de fles
 Fleur de Sud Chardonnay 2016, Vin de Pays d'Oc, Le Domaine du Busquet
 Fleur de Sud Cabernet Sauvignon 2014,  Vin de Pays d'Oc, 

   Le Domaine de Busquet

Wijnen € 28,50 de fles
 Chardonnay D'Ardeche, Louis Latour 2015
 Pinot gris, Hubert Beck, Alsace 2016
 Leidersburg, Sauvignon Blanc, Zuid Afrika 2015

 Torres Rosado, Rioja, Spanje 2014 (Rosé)
 Pinot Noir, Hubert Beck, Alsace 2015 (lichte rode wijn)

 Bolland Cellar, Shiraz, Zuid Afrika, 2012
 Château Lamothe, Cru Bourgeois, Haut-Medoc, 2010

Wijnen € 38,00 de fles
 Sancerre, Domaine le Montoire, Loire 2015
 Chablis, Jean Bouchard,  2014
 Bourgogne, Chardonnay Louis Latour Blanc, 2014

 Rioja Pomal, Reserva, 2011
 Pomerol, La Croix de Mazeyres, 2012
 Bourgogne, Cuvee Louis Latour Rouge, 2011

The secret to enjoying good wine ….
1- Open the bottle …

2- Allow it to breathe …
3- If it doesn’t breathe, give it mouth-to-mouth!

Wijnen



Vanaf 8 personen gelieve uw keuze te beperken tot maximaal 4 gerechten
Voedselallergie of intolerantie vertel het ons!

Voorgerechten:

* Terrine van St. Jacobsvruchten, gerookte zalm € 13,50
* Gerookte eendenborst, meloen, chutney € 14,50
* Bospaddestoelen -truffelsoep € 6,75

Hoofdgerechten:

* Gebakken zeebaars met preisaus € 22,50
* Kalfstourndos met rode portosaus € 25,00

Dessert en speciale koffie:

* Chocoloco, chocolade-ijs, mousse en mini dame blanche € 7,50
* Ijstorentje met beetje vers fruit € 7,95

Suggestiekaart (indien voorradig)



Stel uw eigen 3 gangen menu samen voor € 39,00 p.p. (exclusief toeslagen en  
uitsluitend per tafel). Mogen wij Uw keuze van het nagerecht ook weten? Liever 
koffie in plaatst van nagerecht, dan is de prijs € 35,50 p.p. 
Voedingsallergie of intolerantie vertel het ons!

Voorgerechten 
* Degustatiebordje van seranoham met meloen, gerookte zalm en een 

tasje dagsoep
* Duo van garnaal- en kaaskroketten op een knapperige salade
* Carpaccio van runds met balsamico-truffeldressing-kaaskrullen
* Huisgemaakte kreeftensoep met vleugje dilleroom

Hoofdgerechten
* Steengrill 5 soorten vlees
* Steengrill 5 soorten vis (+€ 2,50)
* Duo van biefstuk en lams, mosterdsaus en gratin
* Pasta tarbotfilet, scampi en gamba in een zachte tomatensaus

Bij al onze hoofdgerechten serveren wij bijpassend aardappel- en 
groentegarnituren en bij de steengrill  koude sausjes. 

Nagerechten
* Combinatie van mango- en aardbeienroomijs met rood fruit en passiefruitcoulis
* Warme bladerdeegtaartjes gevuld met crème brûlée, vanille-ijs en karamelsaus
* Nagerechten pallet, allerlei lekkere gerechtjes (+€ 3,50)
* Irish coffee

Kindermenu’s tot 12 jaar

Menu “Pieter Pan” € 14,00 Menu "Hete Steen" € 22,50

Tomatenroomsoepje Kleine serano hesp met meloen

Frikandellenworst met frietjes Steengrill Pinokkio
(worstje, hamburger en varkensfilet )

Kinderijsje
Kinderijsje

Keuzemenu (uitsluitend per tafel)

Een echte aanrader is ons zondagsmenu bestaande uit 4 gangen, 
geserveerd van 12u00 tot 14u00 voor slechts € 30,00 p.p. maar dan wel 
uitsluitend per tafel. Iedere zondag weer een nieuwe creatieve 
samenstelling. (M.u.v. de feestdagen)



Vanaf 8 personen gelieve uw keuze te beperken tot maximaal 4 gerechten
Voedingsallergie of intolerantie vertel het ons!

Koude voorgerechten

* Degustatiebordje van Seranoham met meloen, gerookte zalm
en tasje dagsoep € 15,50

* Verse ganzenleverpâté met vijgen-perencompôte en toast € 17,00
* Carpaccio van rund met balsamico-truffel dressing en kaaskrullen € 17,00
* 6 Zeeuwse oesters creuses € 16,00
* ½ Koud geserveerde kreeft op salade met grijze garnaaltjes 

(per 2 personen) € 26,50

Warme voorgerechten
* 5 Kikkerbilletjes met lookboter of lookroomsaus (eventueel zonder look) € 16,50
* 5 Scampi’s met lookboter of lookroomsaus (eventueel zonder look) € 16,50
* Kaaskroketten op een knapperige salade (vegetarisch) € 13,50
* Garnaalkroketten op een salade van grijze garnalen en cocktailsaus € 15,50
* Gegratineerde oesters, 6 stuks € 17,50
*  Duo van kaas- en garnaalkroket op salade € 14,50

Soepen
* Soep van de dag €  6,50
* Tomaten-roomsoep met kerstomaatjes €  6,00
* Huisgemaakte kreeftensoep met een vleugje dilleroom €  9,50
* Pittige Goulashsoep €  8,00

Kindergerechten, tot 12 jaar
* Kleine seranohesp met meloen € 6,50
* Tomatenroomsoepje € 4,00
* Een kaaskroketje op een slaatje € 6,50

Koude en warme voorgerechten



Vanaf 8 personen gelieve uw keuze te beperken tot maximaal 4 gerechten
Voedingsallergie of intolerantie vertel het ons!

Hoofdgerechten vis, schaal- en schelpdieren
* Gepocheerde Groenlandse tarbot met preiroomsaus € 23,00
* Vissers selectie met kreeftensaus, gegratineerd met Emmenthal € 24,00
* Scampi’s in curryroomsaus, 8 stuks € 24,00
* Gebakken kabeljauwruggetje met zachte mosterdroomsaus € 24,00
* 1/2  Kreeft in een romige dillesaus en grijze garnaaltjes € 33,00
* 1/2  Kreeft met scampi`s (4 stuks), in roomsaus gegratineerd € 38,00
Kreeften zijn enkel verkrijgbaar per 2 personen en worden à la minute 
bereid

Net even iets anders
* Salade Winston, maaltijdsalade met gerookte zalm, scampi, gamba

en coquille St. Jacques € 25,00
* Roerbak pasta met kipfilet, pesto, lookboter en fijne groentjes € 21,00
*  Salade garnaalkroketten (3st) € 20,50

Vleesgerechten
* Kippenborstfilet € 21,00
* Rundsbiefstukjes € 24,00
* Lamskroon € 27,00
* Tournedos (filet pure) € 28,00
* Tournedos Rossini, ganzeleverpâté, tomaat en champignonsaus € 31,00

Maak zelf uw keuze uit de volgende sauzen:
Champignonroom-, rozepeperroom-, stroganoff- of mosterdroomsaus

Al onze vis- en vleesgerechten worden geserveerd met salade of
verse groentjes, frietjes, kroketten, pasta of gratin.

Hoofdgerechten kind tot 12 jaar
* Steengrill Pinokkio (varkensfilet, witte worst en platte hamburger) € 15,00
* Steengrill Donald Duck (kipfilet, witte worst en platte hamburger) € 15,00
* Frikandellenworst met frietjes € 7,00
* Kipnuggets of bitterballetjes (4 stuks) met frietjes € 7,00
* Gebakken visje met tartaarsaus en frietjes € 9,00
* Kipfilet met frietjes € 10,00
* Biefstukje met frietjes € 12,00
*  Spaghetti Bolognaise (kinderportie) € 8,50

Bij de kindergerechten serveren wij frietjes of kroketjes, mayonaise of 
ketchup en appelcompote m.u.v. de spaghetti.

Hoofdgerechten



Een onvergetelijke gebeurtenis. Stukjes vis, vlees, gevogelte, groenten en ook wild 
(enkel seizoen) door uzelf gebakken aan uw tafel op een hete steen. Lekker, gezellig 
en zeer gezond .Al onze gerechten zijn per persoon.
Voedingsallergie of intolerantie vertel het ons!

* Steengrill kipfilet € 22,00
* Steengrill gyros (reepjes varkensvlees, ui, paprika) € 19,00
* Steengrill tournedos (filet pure) € 29,50
* Steengrill mixed grill (6 verschillende soorten vlees) € 26,00
* Steengrill lamsvlees (6 stuks) € 28,00
* Steengrill duo (tournedos en kipfilet) € 27,00
* Steengrill trio (kipfilet, gyros en biefstuk) € 26,00
* Steengrill quatro (lams, biefstuk, varkensfilet en gyros) € 28,00
* Steengrill maxi grill  (5 soorten vis en 5 soorten vlees) € 34,00
* Steengrill mixed grill (6 verschillende soorten vis) € 26,00
* Steengrill scampi´s (8 stuks) € 24,00
* Steengrill gamba´s (6 stuks) € 26,00
* Steengrill mix vegetarisch € 19,00
* Steengrill Donald Duck (tot 12 jaar) (kipfilet, witte worst en hamburger) € 15,00
* Steengrill Pinokkio (tot 12 jaar) (varkensfilet, witte worst en hamburger) € 15,00

Steengrill All-in for 2
* Een gemengde grill schotel van vis, vlees, gevogelte en schaaldieren, 

Inclusief 1/2 fles huiswijn en1/2 fles mineraalwater, prijs per persoon € 37,00
Bij deze grillschotels serveren wij:
koude sausjes, salade en aardappelgarnituur naar wens

Warme Sauzen
* Champignonroomsaus € 4,50
* Roze peperroomsaus € 4,50
* Stroganoffsaus € 4,50
* Mosterdroomsaus € 4,50

Supplementen
* Extra salade € 2,50
* Extra frietjes € 3,00
* Extra steen € 5,00
* Mayonaise € 1,00

Steengrillgerechten



Voedingsallergie of intolerantie vertel het ons!

* Coupe Vanille € 7,50
* Coupe Dame Blanche € 8,50
* Coupe Winston (advocaat, chocoladesaus en nootjes) € 9,00
* Coupe Negrita (verse chocomousse met bolletje ijs) € 9,00
* Coupe Regime (een beetje ijs met veel vers fruit) € 10,00
* 3 tasjes gevuld met vanille-, mango- en aardbeienroomijs € 8,50
* Verse chocolademousse € 8,50
* Bord Royal (verrassingsdessert) € 12,50
* Sorbet, 3 tasjes sorbetijs in diverse smaken € 8,50
* Sabayon (met ijs, vanaf 2 personen) € 9,50
* Ijskoffie (ijs, koffie, Baileys en slagroom) € 8,50
* Warme bladerdeegtaartjes gevuld met crème brûlée, vanille-ijs 

en karamelsaus € 8,50
* Moelleux met mango-passiefruitsorbetijs € 9,50

Nagerechten kind tot 12 jaar
* Kinderijsje € 4,00
* Kleine chocolademousse € 4,50

Koffie Specialiteiten
* Espresso € 2,30
* Kleintje koffie € 2,30
* Cappuccino met gestoomde melk of slagroom € 2,80
* Caffeïnevrij koffie € 2,30
* Koffie verkeerd € 2,80
* Thee, in diverse smaken € 2,00
*  Warme chocolademelk € 2,50
*  Warme chocolademelk met slagroom € 3,00
* Ijskoffie (ijs, koffie, Baileys en slagroom) € 8,50
* Irish Coffee (met whiskey) € 8,50
* Italiaanse koffie (met Amaretto Disaronno originale) € 8,50
* Hasseltse Koffie (koffielikeur op basis van Hasseltse jenever) € 6,00
* Koffie Maison, koffie in een kannetje met gestoomde Baileys

en bordje lekkernijen. (Vanaf 2 personen, prijs p.p.) € 10,00
* Slagroom € 1,00

Roken, wees hoffelijk, hiervoor kan U terecht in onze rookkamer.
Wij hanteren en respecteren een sluitingstijd van 0u00.

Nagerechten

Winston2 BVBA
Weg naar As 112
3670 Gruitrode
Tel.: 089/85.59.20
E-mail: info@winston2.be
BTW nr.: BE 0470.100.602
www.winston2.be


