
DINer
kaart

Waar ’t bruist! 

Digestief
Onze tips voor een passend drankje na je diner.

LA GRAPPA DI MOSCATO
Een heldere, transparante Grappa van de Moscato druif met charismatische en  
intense aroma’s. | Digestief | 42% | 7,25

Prunier VSOP
Een blend uit 3 gebieden in de Cognac streek. Eerlijk van smaak, rond, rijp en gebaseerd op  
het fruit. | Cognac | 40% | 8,50

CALVADOS CHATEAU DU BREUIL VSOP
Deze calvados is zacht van smaak en heeft minimaal vier jaar gerijpt op eikenhouten vaten.
| Calvados | 40% | 7,50

GRAND MARNIER
Een combinatie van het exotische karakter van sinaasappel met het nobele karakter van  
cognac. Gerijpt in eikenhouten vaten. | Digestief | 40% | 6,95

DRAMBUIe
Een complexe drank met kruidige, pittige en zoete honingsmaken, geïntegreerd in een diepe 
body van malt whisky. | Digestief | 40% | 6,95

COINTREAU
Deze sprankelende sinaasappelsmaak is très chic, stylish en elegant. | Digestief | 40% | 6,95

GLEN DRONACH
Een milde whisky die bekend staat om zijn zachte en zoete smaak. Glendronach dankt  
zijn naam aan de rivier de Dronach, een riviertje wat langs de distilleerderij stroomt.  
| Scotch Whisky | 43% | 7,50

KOFfie 
SPECIALS
Irish COFfee

Spanish COFfee

Italian COFfee

French COFfee

Kijk ook op onze warme drankenkaart voor onze   andere koffie’s, thee en warme chocolademelk

Kijk op onze drankenkaart voor nog meer      lekkere afterdinner drankjes

Groepen
Ook met grotere gezelschappen ben je van harte welkom om te komen lunchen 

bij de Waardige Waard. Informeer naar de mogelijkheden op maat en vergeet niet 

vooraf te reserveren.

Arrangementen
Informeer naar onze mogelijkheden voor een High Tea of laat je verrassen door 

onze Beer- of Wine & Bites arrangementen.

CREME BRULEE
Met vanille-ijs. | 9,50

STROOPWAFEL BOTERKOEK       
Met kaneel-ijs en karamel. | 9,50   
BASTOGNE ROCKY ROAD
Met kinderbueno-ijs en marshmallows. | 9,50     
PORNSTAR MARTINI LEPELGEBAK           
Met mango sorbetijs. | 9,50  

POPCORN CHEESECAKE
Met gezouten karamel-ijs. | 9,50

KINDERIJSJE               
Twee bolletjes vanille-ijs met smarties en slagroom | 3,95

KAASPLANKJE               
4 soorten kaas met walnoot en vijgencompote | 11,50
Ook lekker met 3 soorten port | 17,50

         

DESSERTS



Aperitief
Onze tips voor een passend drankje vóór het diner:

APEROL SPRITZ

BALON 43

vooraf
BROOD&DIP        
Gezouten ciabatta met Waardige dip en aïoli. | 9,50

TEMPURA GAMBA'S       
Gamba's in tempura beslag gefrituurd, met taugé, bosui en aïoli. | 12,50

BURRATA MET BROOD       
Romige mozzarella met pesto en tomaat. | 11,50

CARPACCIO        
 

en pijnboompitten. | 12,50

CHAMPIGNON DORDOGNE
Champignons gefrituurd in bierbeslag met verschillende dips. | vegetarisch | 10,50

Wij serveren al onze vleesgerechten compleet met verse frieten, een frisse salade en  

mayonaise. Daarnaast kun je kiezen voor onze supplementen.

pork rib      
Gebakken prok rib met wortelcrème, kalfsjus en geroosterde groenten. | 21,50

Hamburger    
200 gram homemade burger op een maanzaadbol, met bacon, ui, cheddar en 
huisgemaakte smokey BBQ-saus, coleslaw en verse friet. | 20,75

KIPSATE                        
200 gram gemarineerde kippendijen met satésaus, verse atjar, gebakken uitjes, kroepoek, 
salade en verse friet. | 22,25

duo van rund 
Kalfswang en bavette met eigen jus, pastinaakcrème en geroosterde groenten. | 23,50 

Tournedos
200 gram tournedos met bietencrème en geroosterde groenten. | 32,50

Ook te bestellen als duo met gamba's. | 35,50 

Maaltijd Salades

Zalm           
Tagliatelle nero met op de huid gebakken verse zalm en antiboise.  | 20,50

YELLOW THAI CURRY        
Gele curry met gamba's, knapperige oosterse groenten en basmati rijst. | 19,00  

RODE MUL        
Gebakken rode mul met pesto kruidenkorst, geroosterde groenten, salade en verse friet.  | 19,50

VISGERECHTEN

VleesGERECHTEN

VEGETARISCH
 
VEGA SATE     
Vegetarische saté, met verse atjar, satésaus en cassave | 19,50

BIETENBURGER         
Groenteburger van rode biet, ui, komijn, rozijnen, havermout en feta | vegetarisch | 19,50

YELLOW THAI CURRY
Gele curry met knapperige oosterse groenten en basmati rijst | 17,50 
  

KLEINTJE SOEP

POFFERTJES
12 stuks met poedersuiker en roomboter. | 6,10

PANNENKOEK
Met poedersuiker en stroop. | 6,10

HOTDOG
Broodje hotdog met friet, salade en mayonaise. | 7,25

FRIET & SNACK
Verse friet met keuze uit een frikandel, kroket of vissticks. | 7,25

KIDS TOT 10 Jaar

lekkers VOOR ERBIJ
Bij al onze gerechten los te bestellen:

Verse friet | 2,80

Geroosterde groenten | 3,50

Salade | 2,60

MAYONAISE | 0,70

Ketchup | 0,70

Curry | 0,70

Appelmoes | 0,75

SOEPEN
Wij bereiden al onze soepen zelf en serveren er een mini broodje van bakkerij In de Soete Suikerbol 

en roomboter bij.  

POMODORISOEP

Seizoenssoep         
Wisselende soep gedurende het seizoen. | 7,50   

Waar ’t bruist! 

Wij serveren al onze salades met een broodje van bakkerij In de Soete Suikerbol en roomboter.  

SURF&TURF 
Keuze uit gamba’s en/of diamanthaaspuntjes met serranoham,  
fregula en misomayonaise. | 17,50

GEITENKAAS
Gegratineerde geitenkaas met walnoot en honing. | vegetarisch | 16,50 

gemarineerde kippendij
Met taugé, bosui en sesam roasted mayonaise. | 17,50 

Carpaccio


