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TOAST WATERGOED
Warm oerbrood met ham, kaas en tomaat 
uit de oven

UITSMIJTER KAPSCHUuR
Uitsmijter met drie eieren, ham en/of kaas

12 uurtje
Kleine uitsmijter, soep, brood met kroket en een Kleine uitsmijter, soep, brood met kroket en een 
bolletje huzarensalade

bourgondische vleeskroketten 
op oerboord
Twee kroketten op oerbrood

OMA’S SOEP
Zoals oma de soep maakte, wisselend per week

BBROODJE WATERGOED
Vers broodje met gebakken champignons, bacon, 
fricandeau, ui en satésaus

Tompouce geitenkaas créme
Geitenkaas, rauwe ham, champignons en 
roquefort kaas

Trio wraps
3 soorten wraps op een plankje; 3 soorten wraps op een plankje; 
kip, gamba's en paprika vulling

geserveerd met frietjes en groentesticks

geserveerd met frietjes en groentesticks

geserveerd met frietjes en groentesticks

tot 16 uur

salade gegrilde kaas
Romeinse sla met gegrilde halloumi, 
zongedroogde tomaat en gekookt ei

salade caprese
Salade van tomaat, mozarella, basilicum en 
pijnboompitten

cceasar salade kip
Frisse salade met kip, bacon en ei

carpaccio salade
Salade met rundercarpaccio, Parmezaanse chips, 
pijnboompitten en pesto

salade gamba’s
Romeinse sla, gebakken gamba's, ei en 
zongedroogde tomatenzongedroogde tomaten

thaise biefstuk salade
Kruidige salade met biefstuk reepjes

Dagsoepje
Pasta met tomatensaus
kipnuggets
kroket
KKAASSOUFLé
KINDERIJSJE
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TIp!
Wij informeren 

je graag over 
onze lunch
specialiteiten!
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OERBROOD MET DIP
Gesneden oerbrood met diverse smeersels

pittige gamba’s 
Pittige gamba's gebakken in knoflook en rode peper

tartaar rode biet
Tartaar van rode biet, avocado en twee soorten 
appel met mosterdijs dressingappel met mosterdijs dressing

tompouce geitenkaas
Geitenkaas, rauwe ham, champignons en roquefort kaas

carpaccio met parmezaanse chips
Rundercarpaccio met Parmezaanse chips, 
pijnboompitten en pesto

MERINgUE MET EEN ZOMERS TINTJE
Merinque met zomersfruit en fris yoghurtijs

HUISGEMAAKTE CRÉME BRULÉE
Créme brulée aan tafel gebrand met vanilleijs

DUO PENOTTI
Witte en bruine chocolade mousse met slagroom

ttRIFLE
Van kokossap en Pandan

VERS VAN DE PERS
Fris yoghurtijs met noten, honing en chocolade 
schaafsel
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18.5 dagsoep | Kids hoofdgerecht | kinderijsje

de watergoed burger
100 % runderburger met bacon, 
gesmoorde ui en kaas

rare, medium, well?
Zachte biefstuk met mosterdsaus

spareribs
Spareribs, sticky of met ketjap marinade Spareribs, sticky of met ketjap marinade 
en huisgemaakte knoflook saus

de zoute zoen
Pietermanfilet met witte wijnsaus

vegetarische wellington
Vegetarische Wellington met paddenstoelen, 
courgette, salie en brie
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