TO SHARE

Restaurant

PANNENKOEKEN

Broodplankje met dips
Bitterballen (8 stuks)
Kaastengels (10 stuks)
Bittergarnituur (12 stuks)
Nacho's

€6,50

Naturel

€6,70

€7,50

Ham

€7,20

€8,00

Kaas

€7,20

€8,00

Spek

€7,40

€7,00

Appel

€7,40

Ananas

€7,40

SOEPEN
Tomatensoep (V)

€5,50

Mosterdsoep met spekjes

€6,00

PIZZA'S
Margherita (v)
Salami
Hawaii ham | ananas

€9,00

Tonijn tonijn | ui

€11,50

pijnboompit | rucola pesto | gran padano

Diavola salami | pepertjes

€12,50

Oosterse Zalm

Caprese (v) mozzarella |

€12,50

VOORGERECHTEN
Runder Carpaccio

€10,00
€10,00

zalm | wasabi | panko
Gamba's

€9,50

wilde tomaten mix | rucola pesto

€11,50

Watersnip paprika |
champignons | ui | salami

Kipshoarma kipshoarma | ui |

€14,00
€14,50

knoflooksaus

KINDERPLATES

SALADES
Spicy Chicken

€15,50

Spare-ribs, Kipsaté of Kibbeling

€9,50

Kroket of Frikandel

€7,00

€17,50

Kipnuggets of Kaassoufflé

€7,00

pittige kip | mango | notenmix
Oosterse Vis
zalm | wasabi | tempura shrimp
Geitenkaas (V)

€16,50

bietjes | walnoten | honing | rucola
Alle salades worden geserveerd met
brood

€7,50
''Kan niet kiezen''
kipnugget | frikandelletje | bitterbal
Alle kinderplates worden geserveerd
met patat, appelmoes en mayonaise

VISGERECHTEN
Zalm

€22,50

€17,50

Vis v/d afslag

dagprijs

rund | brioche bun | sla | kaas | bacon
The Dutch Weedburger (V)
€17,50

wisselend aanbod van (h)eerlijke vis
Bovenstaande visgerechten worden
geserveerd met friet en seizoensgroente

100% vegan | van zeewier en soja
Crispy Chicken Burger
€17,50

Fish & Chips

knapperige kipburger | kerriemayo
Alle burgers worden geserveerd met
coleslaw en friet

VLEESGERECHTEN
USA Steak

€22,50

stroganoffsaus | geroosterde groente |
wortel-pastinaak crème
Saté van Kippendijen

€17,50

kippendij | satésaus | kroepoek | zoetzure
komkommer
Spare-ribs

€20,50

knoflooksaus | coleslaw
Patatje Rendang

€18,50

Indisch stoofvlees | kokos | kroepoek |
zoetzure komkommer
Alle vleesgerechten worden geserveerd
met friet

Paddenstoelen Risotto (V)

€18,50
van Alkmaars Gort | champignons |
oesterzwam | parmezaan

€16,50
lekkerbek | ravigottesaus | friet | coleslaw

SCHNITZELS
Klassieke Wiener
Stroganoff
Ham & Kaas
Watersnip
ui | spek | champignon | paprika

€16,50
€17,00
€17,50
€18,50

Alle schnitzels worden geserveerd met
groente en friet

DESSERTS
Oreo Cookies Parfait
oreo cookies | caramel
Framboos Cheesecake
framboos | crumble | roomkaas |

€8,00
€8,50

mascarpone

Vanille ijs

€7,00

met keuze uit advocaat of
chocoladesaus
Trio van ijs

€6,50

3 verschillende smaken schepijs
Kids IJs Emmertje

€6,00

vanille & aardbeienijs | in leuk emmertje
om mee te spelen op het strand!

RENID

warm gerookt | mosterd-dille saus

BURGERS

Juicy Beef Burger

€10,50

tomaatjes | pesto | spinazie
€10,50

in pittige olie
Burrata (V)

DE
WATER
SNIP

LUNCH
van 12:00 tot 17:00

BIJ DE KOFFIE

BELEGDE BROODJES

Appelgebak
Appelgebak met slagroom

€3,70
€4,20

SOEPJES

Tomatensoep (V)
Mosterdsoep met spekjes

op wit of bruin zuurdesem
Gezond

€7,00
€8,50
€8,50

Runder Carpaccio
Oosterse Zalm

€5,50
€6,00

BURGERS

TOSTI'S

Juicy Beef Burger

keuze uit wit of bruin zuurdesem
Ham/Kaas
Hawaii
Kaas/Salami

€5,00
€5,50
€5,50

2 Kalfsvlees Kroketten met brood

€9,00

€15,00

rund | brioche bun | sla | kaas | bacon
The Dutch Weedburger (V)
€15,00
100% vegan | van zeewier en soja
Crispy Chicken Burger
€15,00
knapperige kipburger | kerriemayo

van Grootmeester uit Alkmaar

SNACKS

UITSMIJTERS

keuze uit wit of bruin zuurdesem
Ham
Kaas
Ham/Kaas
Spek
Spek/Kaas

€7,00
€7,00
€8,00
€8,00
€8,50

Bitterballen (8 stuks)
Kaastengels (10 stuks)
Bittergarnituur (12 stuks)
Nacho's
Broodplankje met dips
Bordje friet met mayonaise

Restaurant

DE
WATER
SNIP

€7,50
€8,00
€8,00
€7,00
€6,00
€3,50

