Eindeloos genieten bij Restaurant
de Waard betekent dat je
onbeperkt mag kiezen uit de
gerechten voor een vast bedrag
van € 33.50 p.p.
Als u het gerechtje heeft
genuttigd dan komen wij weer
informeren of u nog een
gerechtje wenst,
Bent u met meer dan 5 personen
dan kiest u 4 verschillende
gerechtjes per tafel
Tussen 17.00 en 21.30 zijn de
gerechtjes te bestellen inclusief
dessert, vrijdag en zaterdag
gerechtjes bestellen tot 21.30 en
dessert tot 22.00

waardjes

Waardjes menu € 33.50
Voorgerechtjes
Cocktail van gerookte kip
met kerrie mayonaise
Rundercarpaccio met
pijnboompitten, parmezaanse
kaas en truffelmayonaise
In bierbeslag gefrituurde
champignons met knoflookdip

Hoofdgerechtjes
Kogelbiefstuk met rode wijnsaus
Huisgemaakt pasteitje van
kip met een frisse salade
Varkensmedaillons met
peperroom saus
Kalfssukade met jus van
gerookte knoflook

Kalfscarpaccio met een basilicum
dressing, crouton en kappertjes

Hamburger met tomaat,
augurk, gebakken ui,BBQ saus
en aardappel wedges

Gelakt buikspek met Tokio high saus,
guacamole, tomaat en fijne kruiden

Saté van kip met atjar en kroepoek

Salade met lauwwarme geitenkaas,
honing en pompoenpitten
Nacho’s met tomatensalsa, crème
fraîche, gegratineerd met kaas
Huis gemarineerde zalm met
limoenmayonaise
Garnalenkroketje met salade,
garnaaltjes en cocktailsaus
Gefrituurde inktvisringen
met chilisaus
Tartaar van tonijn met frisee sla,
kletskop en wasabi crème
Gamba piri piri met pepertjes,
knoflook olie
Soepjes
Tomatensoep met een vleugje room
Schaaldierensoep met
Hollandse garnalen
Runderbouillon met tuinkruiden
Franse uiensoep
gegratineerd met kaas

Eendenborst op oosterse wijze
met teriyaki saus
Spare ribs gemarineerd
(licht pikant)
Vislasagne met roomsaus
gegratineerd met kaas
Dorade filet met
tomaten knoflookolie
Mosselpannetje gekookt in witte
wijn met fijne groente
Zalm op vel gebakken
met hollandaisesaus
Pasta met coquille en gamba
met knoflooksaus
Extra’s
Onbeperkt bij te bestellen, salade,
frietjes, aardappelkroketjes en
stokbrood
Dessertjes
Dame blanche, chocolade saus,
vanille-ijs en slagroom
Crème van tiramisu, oreo crumbel
en bosvruchtensaus
Ferrero Rocher de Waard

Dinsdag t/m donderdag en
zondag bestellen tot 21.30
inclusief dessert vrijdag en
zaterdag gerechten tot 21.30
dessert tot 22.00

Kaasbordje met diverse kazen
Crème brûlée met vanille-ijs

