
: warm gerecht

STARTERS

HOOFDGERECHTEN

BIJGERECHTEN

Hummus

Serrano Ham

met brood

met olijfjes

CAN EAT!CAN EAT!

DE
WATER
SNIP

DE
WATER
SNIP

Restaurant

Onbeperkt genieten van al onze heerlijke gerechtjes voor

€ 27,50 per persoon - kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 15,00.

De keuken opent om 17:00 uur en sluit om 21:00 uur.

Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

Per rondje mag je twee gerechtjes bestellen.

Chorizo kroketje

Spicy Shrimps
bacon-mayo

gamba's in peper knoflook olie

Loempia
met chilisaus
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Carpaccio

Vitello Tonato
pesto - parmezaanse kaas - pijnboompitten

kalfsmuis met tonijnmayo

NAGERECHTEN

Tomatensoepje

Uiensoepje

room - kruidenolie

met kaascrouton1

2

Biefstuk stroganoff
biefstukreepjes met stroganoff21
Biefstuk pepersaus
biefstukreepjes met pepersaus22

Schnitzel
schnitzel met gebakken ui en champignons24

Flammkuchen Prosciutto
met tomatensaus, Italiaanse ham en kaas

Flammkuchen Classic
met creme fraiche, spek, ui en kaas

14

Saté Spies
kippendij met pindasaus25
Yakitori Spies
japanse kipspies met teriyakisaus26
Spareribs
met knoflooksaus27

Kibbeling
gebakken kabeljauw met ravigottesaus31

Beef Burger
mini burger met bacon, cheddar en saus28
Vega Burger
mini vega burger met cheddar en saus29

Huisgerookte zalm
met dillesaus32

Frikandelletjes speciaal
mini frikandelletjes met mayo, curry en ui30

Pannenkoekje
met spek19

Nacho's uit de oven
met jalapeño, tomaat, ui en kaas10

Brood

Friet
met dips

met mayonaise

A

B
Roseval Aardappeltjes
uit de oven met rozemarijn en knoflookC

Pannenkoekje
met appel17
Pannenkoekje
met kaas18

FLAMMKUCHEN & PANNENKOEK
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Flammkuchen Margherita
met tomatensaus en kaas16

Vers Fruit
met vanille ijs33
Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus34
Chocolade brownie
choco brownie met vanillesaus35
Tiramisu
dessert van koffie, lange vingers, mascarpone36
Bolletje ijs
vanille of citroen of aardbei of chocolade37
Crème brûlée
romige custard, laagje krokante karamel38

Poffertjes
met boter en suiker20

Tempura Shrimp
gamba in knapperig jasje9

Tonijnsalade
tonijn, rode ui, kappertje12

Flammkuchen Zalm
met creme fraiche, zalm en kaas

Nacho's
met dips11

Varkenshaas
varkenshaas met bospaddenstoelensaus23

: koud gerecht

Gratis Spelen
Gratis Parkeren

DE
WATER
SNIP

DE
WATER
SNIP

Restaurant

www.restaurantdewatersnip.nl

Groene salade
met tomaat, komkommer en uiD

https://www.24kitchen.nl/recepten/creme-brulee

