
Uitsmijter klassiek 9.5
brood met ham, kaas en drie eieren 

Uitsmijter Watergoed   12.5
met drie eieren brood met ham, kaas, 
spek, groene sla, tomaat en 
huzarensalade 

Lasagne bolognaise 13.5

Linzensalade
rode biet, walnoot, ui en kruiden (Ve)  

klein  12.5 
groot  15.5

Flinke gehaktbal  7.5
brood, jus en satésaus 

LUNCH
Soep van de dag 6.5
wisselend per seizoen 

Broodbol met extra vierge  6.5
olijfolie,  zout en kruidenboter   

Clubsandwich klassiek  9.5
kipdij, bacon, tomaat en ui  
 
Toast Watergoed  7.5
dubbele toast met gegrilde 
tomaat, ui, ham en kaas 

12 uurtje  12.5
klein kopje soep, mini uitsmijter, 
Bourgondische kroket, bolletje salade  

Italiaanse bol warm vlees 9.5
gebakken fricandeau, ui, champignons, 
satésaus en ei   
 
Caesarsalade met grote garnalen
Parmezaanse kaas, bacon, dressing en 
croutons (ook verkrijgbaar met kip)  

klein  13.5 
groot  16.5   

Salade van zelf gerookte Betuwse 
ganzenrosbief met eendenlever mousse, 
chutney, truffelmayonaise en rucola    

klein  13.5 
groot  16.5   

Kippendij saté 17.5
kroepoek, gefrituurde uitjes en atjar   
 
Kroketten op brood  8.5
twee kroketten van de Bourgondiër 
op wit of bruin brood
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VOOr
Soep van de dag  6.5
wisselend per seizoen 

Broodbol met extra vierge  6.5
olijfolie,  zout en kruidenboter 

Salade van zelf gerookte Betuwse 
ganzenrosbief met eendenlever mousse, 
chutney, truffelmayonaise en rucola   
klein  13.5 groot  16.5   

Gekonfijte Gamba’s ajillo  16.5
knoflook, rode peper, sjalot, 
beukenzwammen en stokbrood  
 
Carpaccio van rund  16.5
crème van Parmezaanse kaas en rucola 
pesto, pijnboompitten en croutons

Caesarsalade met grote garnalen
Parmezaanse kaas, bacon, dressing en 
croutons (ook verkrijgbaar met kip) 
klein  13.5  groot  16.5   

Gerookte, in de Betuwe gekweekte,  14.5
Vlagzalm mierikswortelsaus, frisee, 
komkommerlinten en wei van 
komkommer  

hoofd
Gebakken duo van  17.5  
wijting en pieterman filet   
saus gemaakt van witte wijn 

Belgisch vispotje 18.5  
diverse soorten vis in een zachte saus van 
knoflook, ui, venkel en Pernod

Onze Hamburger volgens eigen recept 18.5   
180 gram puur pittig rundvlees met bacon, 
cheddar, gekarameliseerde ui en hamburger-
saus van de chef 

Kalfssukade BBQ style 22.5  
wortelen uit de oven en kalfsjus 

Citroenkip 18.5   
Piepkuiken met citroen en wijndragonsaus 

Ierse kogelbiefstuk 22.5  
pepersaus en gebrande seizoensgroenten 

Kippendij saté 17.5   
kroepoek, gefrituurde uitjes en atjar 

Spareribs 21.5  
ketjap Asian of Texas style

NA
Stroopwafelparfait  7.5
karamelsaus en gepocheerde peer

Crème brulée met vanilleijs  6.5
aan tafel gebrand 

Kaasplankje 13.5
vijf Nederlandse kaassoorten 

Lekkers voor bij de koffie 4.75
koffieboontjes, bonbon, chocolade 
truffelcarré

Brusselse wafel 7.5
vanille ijs, kersentopping en slagroom

kids
Mini hamburger met frietjes 7.5

Lasagna met gehaktsaus 7.5

Frietjes met snack naar keuze 7.5
frikadel, kroket, kipnuggets, 
kaassoufflé

vega-voor
Rode biet in dunne blaadjes 12.5
met beurre blanc van dashi, Rotterdamse 
Tomatsu sojasaus en peterselie olie 

Creatie van geitenkaas 15.5
rode en gele biet, appelschuim en 
honingparels

Paddenstoel Ceviche 12.5
paddenstoelen gegaard in limoensap met 
ahornsiroop en mais 

vega-hoofd
Zacht gegaarde knolselderij steak  15.5
café de Paris saus en gele linzen   

Vegetarische wellington 15.5
paddenstoelen, spinazie, roquefort en 
witte wijnsaus 


