
Waar ’t bruist! 

LUNCH
kaart

 SOEPEN
Wij bereiden al onze soepen zelf en serveren er een mini broodje van 

bakkerij In de Soete Suikerbol en roomboter bij.  

POMODORISOEP
Met mascarpone en basilicum  | vegetarisch | 7,50

SEIZOENSSOEP         
 Wisselende soep | 7,50 

APPELTAART     
Echte Hollandse appeltaart. | 4,50

STROOPWAFEL BOTERKOEK
Met karamel | 4,50 

BASTOGNE ROCKY ROAD     

PORNSTAR MARTINI LEPELGEBAK
Met limoenroom, passievruchtcurd en meringue | 4,50

POPCORN CHEESECAKE        
No-bake cheesecake met sinaasappel | 4,50 

VEGAN CARRE LIMOEN&MANGO        
Limoen mango taartje met een notenbodem. 
| veganistisch | 4,50 

ZOETE LEKKERNIJEN

 

Buurman Vlees & Vis, Bakkerij In de Soete Suikerbol, Van Hees 

Groepen

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.

Volg ons online!
�

WAARDIGEWAARD.NL

hamburger 
Eigen samengestelde hamburger met bacon, tomaat, augurk, ui, 
cheddar en BBQ saus | 16,60 | meerprijs friet + 2,80  

Kroketten op brood              

geserveerd met roomboter en grove Doesburgsche mosterd | 10,50

Twaalf uurtje       

met achterham of kaas  | 13,50 | met gerookte zalm + 2,00

bietenburger       
Groenteburger van rode biet, ui, komijn, rozijnen, havermout en feta
| vegetarisch | 16,50

groente kroketten op brood

roomboter en grove Doesburgsche mosterd | vegetarisch | 10,00

LOADED FRIES
Verse friet met kruiden, bacon en kaassaus. | 7,50

CLUB SANDWICH KIP
Met kerrie mayonaise, omelet, bacon en friet | 14,50

LUNCH SPECIALS



van bakkerij In de Soete Suikerbol

carpaccio          
 

gegratineerde Geitenkaas     

Gemarineerde kippendijen     
Met taugé, bosui en gochujangmayonaise | 10,75

Gerookte zalm    
Met roomkaas, kappertjes en honing-mosterdsaus | 10,75

EIERGERECHTEN
van bakkerij In de Soete Suikerbol

 
Uitsmijter 
3 eieren, 2 sneetjes brood en beleg met keuze uit:  ham, kaas en bacon
| vanaf 11,00

UITSMIJTER CARPACCIO       

OMELET     
Met ham, kaas, gebakken ui, champignons en WW-dip | 12,50      

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

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

Carpaccio

BROOD
van bakkerij In de Soete Suikerbol

TOSTI
Achterham en/of jong gerijpte kaas | 6,50 

FLAMMKUCHEN VLEES  
Met tomatentappenade, serranoham en basilicummayonaise | 10,50

FLAMMKUCHEN VIS     
Zalm met crème fraîche, venkel en dillekruidenmayonaise | 10,50 

FLAMMKUCHEN VEGA     

Flammkuchen
&tosti

SNEETJE WIT OF BRUIN 
Je mag kiezen uit Nutella, Calvé pindakaas of vruchtenjam. | 1,95

KLEINTJE SOEP
 

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

PANNENKOEK
Met poedersuiker en stroop. | 6,10

FRIET&SNACK
Verse frieten met keuze uit een frikandel, kroket of vissticks. | 6,95

KINDERUITSMIJTER     
 

achterham of kaas. | 3,70

KIDS TOT 10 Jaar Brood van de Week
 

SALADES

CHEESE HOTDOGS
TEX-MEX HOTDOG        
Broodje hotdog met pulled pork, BBQ-saus en bosui | 11,75

THE DOUBLE TROUBLE DOG       

Bij al onze lunchgerechten te bestellen:

VERSE FRIET | 2,80

SALADE | 2,60

MAYONAISE | 0,70

KETCHUP | 0,70

CURRY | 0,70

Appelmoes | 0,75

Lekkers voor erbij


