MENUkaart
Smikkels

Gewoon lekker!
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Glutenvrij*

Vegetarisch

Deze gerechten kunnen vegetarisch of glutenvrij
besteld worden. Dit moet wel even duidelijk
aangegeven worden bij de bediening.

* Let op:

Wanneer er bij een glutenvrij gerecht een
broodje geserveerd wordt, betaalt u
een meerprijs van € 1,- per broodje!

Appeltaart

€

3,50

Aardbeiengebak (Alleen in het seizoen)

€

3,75

Mokka schuimgebak

€

3,75

Pecan Toffee ijsschuimtaart

€

4,75

Citroen ijsschuimtaart

€

4,75

Apfelstrudel met vanillesaus

€

5,50

Apfelstrudel met vanillesaus en vanille ijs

€

6,75

Vlaaipunt

€

3,25

Koffie/thee met vlaaipunt

€

5,95

Cappuccino met vlaaipunt

€

6,25

Meerprijs slagroom

€

0,50
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De Watervogel

LUNCH
TIP

Laat u verrassen door
een klein soepje en diverse kleine
warme en koude hapjes, bestaande uit
diverse soorten vis, vlees & vega.
Het geheel wordt geserveerd
op een etagère.
Dit gerecht vraagt wel
enige bereidingstijd.

Deze gerechten kunnen
niet glutenvrij of vegetarisch
besteld worden.

Italiaanse tomatensoep met mascarpone

€

6,25

Krachtige rundvleesbouillon

€

6,25

Kreeftensoep met Hollandse garnalen

€

6,95

Soep van de chef (Vraag de bediening)

€

6,25

Tosti ham en/of kaas

€

5,75

Tosti Hawai ham, kaas en ananas

€

6,00

Tosti Brie brie, ham, ananas en honing-mosterdspread

€

6,25

Tosti à la Watervogel
kaas, gerookte kip, tomaat, rode ui en pesto

€

6,25

De soepen worden geserveerd met
een mandje brood en kruidenboter
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Tosti’

Alle tosti’s worden geserveerd met
een frisse salade

lunch

en

Soep

Lunchspecials Warm
Twaalfuurtje
kleine tomatensoep, 1 kroket met een snee brood
en 2 minibroodjes: 1 met rundercarpaccio en
1 met gerookte zalm (aanpassingen niet mogelijk)

€ 12,95

Uitsmijter ham en/of kaas
Met wit of bruin brood naar keuze

€ 9,95

Boerenuitsmijter
Gebakken spek, tomaat, ui, champignons.
Gegratineerd met kaas
Met wit of bruin brood naar keuze

€ 10,75

2 kroketten met brood of frites
Met wit of bruin brood naar keuze of frites

€ 9,25

2 frikandellen met brood of frites
Met wit of bruin brood naar keuze of frites

€ 9,25

Boerenbrood
Gebakken champignons, oesterzwammen, ui,
knoflook, bosui, gegratineerd met brie
Met wit of bruin brood naar keuze

€ 10,50

Broodje Kip
Gebakken kipfilet, champignons, ui,
ananas en piri-piri saus

€ 10,95

Broodje Ossenhaas
Gebakken ossenhaas, ui, taugé en champignons,
afgeblust met een oosterse saus

€ 11,25

Broodjes Koud
U heeft keuze uit een italiaanse bol of een waldkorn bol
Broodje tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met luxe sla

€ 10,50

Broodje rundercarpaccio
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitjes, oude kaas en luxe sla

€ 10,95

Broodje Oosterse rundercarpaccio
Rundercarpaccio met terriyakisaus, taugé, bosui,
wortel, zoete rode pepertjes, gefrituurde uitjes,
luxe sla en wasabimayonnaise

€ 11,25

Broodje Geitenkaas
Geitenkaas, vijgencompote, vijgen, noten en luxe sla

€ 10,50

Club de Mer
Gerookte zalm, forel, Hollandse garnalen, roomkaas,
rode ui, luxe sla en limoen-koriandermayonaise

€ 10,95

Club Vega
Brie, rode ui, rucola, zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes, luxe sla met pesto

€ 10,95

Club Chicken
€ 10,75
Gerookte kipfilet, uitgebakken spek, komkommer,
tomaat, omelet reepjes luxe sla en een huisgemaakte
kerriemayonaise

lunch

Broodjes Warm

lunch

Salades
Rundercarpacciosalade
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitjes, oude kaas en luxe sla

€ 14,25

Kipsalade
Gebakken kip met champignons,
ui, taugé, luxe sla en piri-piri saus

€ 14,95

Burratasalade
Burrata, gerookte ham, pijnboompitjes,
gemengde noten, zongedroogde tomaatjes,
luxe sla met pesto en een balsamicodressing

€ 14,95

Scampisalade
Scampi’s, ui, taugé, met luxe sla,
afgeblust met chilisaus

€ 14,95

Geitenkaassalade
Geitenkaas met vijgencompote, vijgen, noten,
luxe sla met een frambozendressing

€ 14,50

De salades worden geserveerd met een mandje brood
en kruidenboter

Rundercarpacciosalade
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitjes, oude kaas en luxe sla

€ 13,50

Oosterse rundercarpacciosalade
Rundercarpaccio met terriyakisaus, taugé, bosui,
wortel, zoete rode pepertjes, gefrituurde uitjes,
rucola en wasabimayonnaise

€ 13,50

Vispalet
Diverse soorten luxe vis met huisgemaakte cocktailsaus

€ 14,95

Luxe voorgerechtenplank (vanaf 2 personen)
€ 14,95 p.p.
Met diverse soorten vis en vlees (u kunt geen voorkeur aangeven)
Gegratineerde Val-Dieu
Gegratineerde Val-Dieu kaasje met appel, noten,
stroopsaus op een bedje van sla

€ 13,95
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Italiaanse tomatensoep met mascarpone

€

6,25

Krachtige rundvleesbouillon

€

6,25

Kreeftensoep met Hollandse garnalen

€

6,95

Soep van de chef (Vraag de bediening)

€

6,25

De voorgerechten en soepen worden geserveerd met
een mandje brood, kruidenboter, tapenade en een
huisgemaakte rouille

diner

Voorgerechten

Hoofdgerechten vlees
Mixed Grill
met keuze uit een peper- of champignonroomsaus

€ 25,50

Duo van gegrild lams- en kalfsvlees
met een krachtige rode wijn saus

€ 26,95

Ossenhaaspotje
Ossenhaas met taugé, ui, champignons,
paprika in een piri piri saus

€ 24,25

Hoofdgerechten vis
Heilbot
Heilbot met een witte wijn-dillesaus

€ 24,95

Zalmfilet
Zalmfilet met romige kreeftensaus
met Hollandse garnaaltjes

€ 24,95

Catch of the day (Vraag de bediening)

dagprijs

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met
een bijpassend garnituur, frites en salade

Varkensschnitzel
Met keuze uit een peper- of champignonroomsaus

€ 20,50

Kipsaté
Met atjar en kroepoek

€ 20,50

Oosters kippotje
Oosterse kip met taugé, groenten en zoetzure saus

€ 21,50

Huisgemaakte vegetarische loempia’s
Gegratineerd met brie

€ 20,50

Alle bovenstaande platesgerechten worden geserveerd
met frites en een frisse salade
Penne Tartufo
€ 19,75
Penne in een truffelsaus geserveerd met zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten rucola

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade vis
Met diverse soorten vis (koud en warm)

€ 22,75

Maaltijdsalade vlees
Met diverse soorten vlees (koud en warm)

€ 22,50

Maaltijdsalade vegetarisch
Met diverse soorten kaas (koud en warm)

€ 22,75

De maaltijdsalades worden geserveerd met een mandje brood,
kruidenboter, tapanade en een huisgemaakte rouille

diner

Hoofdgerechten plates

kindermenu

Voorgerechtjes
€

4,50

Kroket met frietjes
Mayonaise, appelmoes en een verrassing

€

6,75

Frikandel met frietjes
Mayonaise, appelmoes en een verrassing

€

6,75

Kipnuggets met frietjes
Mayonaise, appelmoes en een verrassing

€

6,75

Ossenhaasspiesje met frietjes
Mayonaise, appelmoes en een verrassing

€

9,95

€

2,95

Kleine tomatensoep

Hoofdgerechtjes

Nagerechtjes
Schatkistje
Schatkistje met ijs, smarties en slagroom

Sweet child
€
4,75
Beker met 1 bol vanilleijs, 1 bol aardbeienijs en slagroom
De kinderen hebben ook nog de keuze uit
diverse handijsjes (zie kaart buiten)

Trio van chocolade

€ 7,95

Pecan Toffee ijsschuimtaart
met slagroom

€ 5,25

Citroen ijsschuimtaart
met slagroom

€ 5,25

Apfelstrudel
met vanillesaus en slagroom

€ 6,00

Apfelstrudel
met vanillesaus, vanille ijs en slagroom

€ 7,25

Red velvet lavacake
met karamel, een bolletje vanille ijs en slagroom

€ 7,25

Koffie/ cappuccino/ thee à la Watervogel
met diverse lekkernijen

€ 5,95

nagerechten

Nagerechten
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Onze ijscoup
De unieke smaak van ons ambachtelijk ijs is de basis voor al onze ijscoupes.
Zorgvuldig samengesteld met de lekkerste ingrediënten. Laat u verassen door
de mooie creaties!Vragen over allergenen? Wij helpen u graag!

StrQawubeeenrry
v 7,95

2 bollen
vanilleroomijs
1 bol aardbeiensorbetijs
met
verse aardbeien
en slagroom
(alleen in het seizoen)

Go Nuts
v 7,75

2 bollen
hazelnootroomijs
en 1 bol
vanilleroomijs
met gemengde noten,
karamelsaus
en slagroom

TropicaSl un
v 7,95

1 bol
yoghurt-amareneroomijs
en 2 bollen
aardbeiensorbetijs
met
vers fruit
en slagroom

ijs

Onze ijs is afkomstig van Hoeve Willem III in het Brabantse Helenaveen.
In deze historische hoeve wordt een uniek en ambachtelijk ijs geproduceerd.
Alle ijssoorten worden bereid volgens authentiek recept met zoveel mogelijk
verse streekproducten.
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ChMeran
v 7,25

2 bollen
yoghurt-amareneroomijs
en 1 bol
vanille-roomijs
met amarene kersensaus
en slagroom

WhLitaedy
v 7,25

3 bollen
vanilleroomijs
met
chocoladesaus
en
slagroom

SwCeehtild
v 4,75

1 bol
vanilleroomijs
en 1 bol
aardbeiensorbetijs
met slagroom
(De beker
mag je meenemen)

ijskaart

Ambachtelijk
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