Lunchkaart tot (16:30)

Borrelkaart(ook na 21:00)
Bierplank
2pers €17,50/ 4pers €29,50
Mediterraanse charcuterie, nacho’s, bittergarnituur
en brood met dip

Bittergarnituur 16st gemengd

€8,50

Bittergarnituur 32st gemengd

€ 15,-

Oma Bob’s bitterballen 8st

€ 5,50

Mayra’s nacho’s

€8,50

Internationaal kaasplankje

€11,-

Mediteraanse charcuterie

€9,50

Franse worst

€6,-

Blokjes Hollandsche oude kaas

€6,-

Brood met dip

€4,75

Kaastengels 10st

€6,50

Vlammetjes 10st

€6,50

Broodje gerookte zalm

€7,-

Broodje carpaccio

€8,50

Broodje gezond

€6,- ook vega

Broodje hete kip

€7,-

Broodje mozzarella & tomaat €7,50
2 Kroketten met brood

€6,- ook vega

2 Kroketten met friet

€7,75 ook vega

Broodje hamburger

€7,- ook vega

Croque monsieur de Leeuw

€7,-

Saté 2 stokjes met friet

€12,50

Soep van de dag

€5,50

Salade gerookte zalm

€12,50

Salade hete kip

€11,50

Salade mozzarella en tomaat €11,50
Twaalf uurtje

€11,50

Uitsmijter ham/kaas

€7,50

Voorgerechten

Á la carte

Pasta gerechten

Dagsoep €5,-

Rib-eye €19,50
Heerlijk dooraderd stuk rundvlees van 300gr
geserveerd met kruidenboter

Pasta met gamba’s €16,-

Vraag ons welke soep we vandaag voor u hebben

Gerookte zalm €9,50
Met venkel, sinaasappel en zoetzure komkommer

Gambas al ajillo €11,In knoflook gesmoorde Gamba’s met chorizo

Runder carpaccio €8,75

Spare-ribs €18,50 klein portie €13,50
Extra dikke spareribs rustig gegaard in
huisgemaakte BBQ-saus

Ravioli €11,50
Oerhammetje €15,50
Langzaam gegaard hammetje met een zoete
La Trappe Quadrupel-saus

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met groenten en onze
huisgemaakte frieten

Stoofpotje €11,Runderstoof gemaakt naar Limburgs recept
Kipsaté €14,Saté van kippendijen met kroepoek
Fish & Chips €12,50
Huisgemaakte kibbeling met beslag van Paix Dieu

Salade Caprese €7,50
Salade met tomaat, mozzarella en pesto

Desserts
Hollandsche lekkernij €5,50

Gerechten van de Waard

Drie loempia’s gevuld met verschillende
ingrediënten (vega mogelijk)

Verse gevulde ravioli met een
knoflook-tomatensaus

Zeewolf €17,50
In boter gebakken zeewolf filet met een saus van
venkel en zeekraal

Met rucola, pijnboompitjes, pesto en kaas

Loempia’s €7,50

Gamba’s met verse spaghetti en
knoflook-tomatensaus

Hamburgers: €13,50
Classic burger: met cheddar, bacon en bbq saus
Franse burger: met blauwe kaas
Mexicaanse burger: met pittige taco saus
Vegetarische burger: kies één van de 3 boven
genoemde stijlen(de classic is zonder bacon)
De gerechten van de Waard worden geserveerd met onze huisgemaakte
friet en salade

Softijs met Advocaat en Boerenjongens
Brownie met softijs €5,50
Karamel brownie met softijs
Chef’s cake dagprijs
Vraag ons welke taart we vandaag voor u hebben
IJssoorten €5,50
3 Verschillende soorten ijs
Kaasplankje €11,-

