broodjes
wit of bruin - glutenvrij +2.0

carpaccio “waards rund”
truffelmayonaise-Parmezaanse kaas-pijnboompitten 13.5

tonijnsalade

L U N C H

little gem sla-kapperappeltje-limoenmayonaise 10.5

oude kaas √

Delftse oude kaas-appelstroop-vijgencompote 8.5

geitenkaas √

walnoten-appelstroop-gepofte tomaatjes-vijgen 11.0
*met gebakken spek +1.0

parma
parmaham-buffelmozzarella-pesto-pijnboompitten 13.5

club sandwich
guacemole-gerookte kiprollade-gekookt ei-oude kaas 13.5

gerookte zalm
kruidenroomkaas-komkommer-tuinkers 13.5

filet speciaal
filet van Waards rund-tartaarsaus-gekookt eitje-fijngesneden augurk 11.5

caprese √

tomaat-buffelmozzarella-pesto-pijnboompitten-basilicum 11.5

12-uurtje
tomatensoepje-1 boterham met kalfskroket- brood met filet speciaal 13.5

croques
wit of bruin

Kaas √ - ketchup 6.0
Ham/kaas - ketchup

6.5

Chorizo/oude kaas - chilisaus 7.5

soep
tomatensoep √

met sneetjes brood en een cupje roomboter 6.5

seizoensgebonden soep

L U N C H

met sneetjes brood en een cupje roomboter 6.5

lekker voor erbij;
Breekbrood met 2 smeersels 7.0

kroketten
wit of bruin
Vlaamse friet in plaats van brood? +3.0

kalfskroketten
2 kroketten op wit of bruin brood met mosterd 10.0

groentekroketten √

2 kroketten op wit of bruin brood met mosterd 10.0

garnalenkroketten
2 kroketten op wit of bruin brood met cocktailsaus 10.0
Tip: Ook een combinatie van 2 verschillende kroketten is mogelijk!

warme broodjes
wit of bruin - glutenvrij +2.0

kippendij
gemarineerde kippendij-paprika-ui-tomaat 11.5

biefstukreepjes
gemarineerde biefstukreepjes-paprika-ui 13.5

tuna melt
tonijnsalade met kaas uit de oven 11.5

L U N C H

uitsmijters
Naturel √ 7.5
ham, kaas of spek

wit of bruin - glutenvrij +2.0
+1.0 per supplement

lekker voor erbij;
Breekbrood met 2 smeersels 7.0

maaltijdsalades
met Vlaamse friet +6.0

geitenkaas √

walnoten-appelstroop-gepofte tomaatjes-vijgen 13.0
*met gebakken spek +1.0

kippendij
gemarineerde kippendij-paprika-ui 13.0

biefstuk
gemarineerde biefstuk reepjes-kewpie dressing-paprika-ui 14.0
*surf&turf, met gamba’s +3.5

vis
gerookte zalm-tonijnsalade-gamba-makreel 15.0

U kunt onze bistro gerechten de gehele dag bestellen

B i s T R O

(van 12 uur tot 21 uur)

chefs steak
200 gram-gebakken roseval aardappeltjes-haricot verts omwikkeld met
spek-gebakken champignons & uien-jus van Leffe Bruin 24.5

saté van kippendij
satésaus-kroepoek-gebakken uitjes-Vlaamse friet 19.5

chefs schnitzel
350 gr.-Stroganoff saus-gebakken champignons & uienVlaamse friet- 19.5

daghap

vraag onze medewerkers naar de daghap!

zeetong
gekruide krieltjes-knoflookboter-haricotverts-citroen 28.5

burgers
belvédère burger
Waards rundvlees-cheddar-uiencompote-spekmayonaiseVlaamse friet 19.0

coppa di parma burger
Waards rundvlees-krokante parmaham-truffelmayonaise-Parmezaanze
kaas-Vlaamse friet 19.0

vega(n) burger
Beyond burger-guacemole-gegrilde courgette-Vlaamse friet 17.0

burger van de week

vraag de bediening naar de burger van de week!

m o s s e l e n

Wij serveren mosselen in de zomer en de herfst, dan is
de kwaliteit van “het zwarte goud” op zijn best!
De exacte startdatum van het seizoen is afhankelijk van
het aanbod en kwaliteit van de mosselen, wat weer
samenhangt met het weer in het voorjaar.

MOSSELEN 23.5 (afhankelijk v/h seizoen)
witte wijn – witbier – Provencaal – look & room – naturel
Geserveerd met onze heerlijke dikke Vlaamse frieten en
verschillende sausjes

BIERSUGGESTIE:
Blanche de Namur 25cl. 4.2

WIJNTIP:

Castellani Donna Terra, Pinot Grigio, Glas 5.0 Fles 25.0

Wist u dat mosselen erg gezond zijn?
Ze zijn caloriearm, bevatten veel eiwitten, weinig vet en
ze zijn rijk aan mineralen, kalk, fosfor en vitaminen.

