
Bourgondisch Café De Waag
Houttil 14
1811 JM Alkmaar
072-5117197
www.dewaagalkmaar.nl

Bourgondisch Café De Waag Alkmaar

Appelrondo 2,75

Cheesecake 2,75

Tiramisu 3,75

Chocomuffin 2,75

Verse slagroom 0,50

Brood  (v) 3,90
met kruidenboter en groene pesto

Olijven  (v) 3,70
gemarineerd in kruiden en knofl ook

Chips & Dips  (v) 6,30

Nacho cheese  (v) 7,40
met ui, paprika, cheddar en dips

Bitterballen 3,20
mosterdmayo  4 stuks

Kaastengels  (v) 3,80
chillisaus  4 stuks 

Loempiaatjes  (v) 3,20
chillisaus  4 stuks

Gamba snacks 3,80
chillisaus  4 stuks

Calamares  aïoli 3,20
4 stuks

Moinkballen BBQ 4,80
gehaktballetjes omringt met spek en BBQ saus 4 stuks  

Gamba pil pil 7,60
in de olie met knofl ook en een pepertje

Yakitori spiesjes 7,40
kip met soja en sesam  8 stuks

Patatas aïoli  (v) 4,20
Spaanse aardappel met aïoli

Friet met mayo 3,80

Borrelplank 11,50
serranoham, paté, worst, kaas, olijven, brood en 
crostini’s, kruidenboter, aïoli, groene pesto

Kaasplankje  (v) 9,60
4 soorten kaas, mango chutney, noten en toast

Luxe Borrelplank 18,50
serranoham, kazen, noten, olijven, bittergarnituur,
yakitori spiesjes, brood, crostini’s en gamba’s pil pil

Heeft u een allergie? Meld het ons!

BAKERY

BITES

Wraps in stukken
Carpaccio 8,80
ossenhaas, pesto, pijnboompitjes en rucola

Zalm  8,80
gerookte zalm, crème fraîche, pepita’s en kappertjes

Pulled Chicken 8,50
van het bot geplukte kip, ras el hanout mayo, 
spek en pijnboompitten

Flammkuchen
Egmonder  (v) 6,50
geitenkaas van de Klompenhoeve, walnoten en 
balsamico-appelstroop

Zalm 6,50
gerookte zalm, crème fraîche en ui

Serranoham 6,50
rauwe Spaanse gedroogde ham, rucola en pittige olijfolie

High’s   
Tea, Wine, Beer & Cocktail v.a. 16,50
alleen op reservering

KADOBONNEN



Specials
Spare Ribs “De Waag” klein 12,00
famous, met 2 sauzen, salade en frieten groot 16,50

Saté Varkenshaas 16,50
atjar, seroendeng, kroepoek en frieten 

Beemster Runderburger 14,50 
huisgemaakte mayo, bacon, gebakken ui,
cheddar kaas en frieten

Boerderijkip uit het oventje (1/2) 14,50
“valt van het bot af” met groenten en frieten

Fish & Chips klein 11,50
van kabeljauw, ravigottesaus,  groot 16,50
frieten en salade 

Bourgondische planken  
met brood en crostini’s

Vis 9,50
gerookte zalm, kreeftjes, makreel en tonijn 

Charcuterie 9,50
dungesneden luxe worsten, hammen en paté

Vega 9,50
kazen, gegrilde groenten en noten

Starters
Brood  (v) 3,90
met kruidenboter en groene pesto

Carpaccio Bombe 11,50
krokante parmezaan, truffelmayo en pijnboompitten

Gamba pil pil                         9,50
gepeld in een pannetje met een pepertje

Warme plank voor twee 19,50
soepjes, mini ribs, pulled chicken en duivelse gamba’s

Meat
Lady Steak 18,50
150 gram ossenhaas met roomsaus en oesterzwam

Surf & Turf 23,50
ossenhaas met gamba, gegrilde groenten, 
kreeftjes en patatas aïoli

Diamanthaas 19,50 
De lekkerste steak uit de schouder van 250 gram 
met garnituur

Fish
Zalm 17,50
op de huid gebakken met pasta, groenten en kruidenolie 

Gamba’s grande 18,50
gebakken in boter en knofl ook met patatas aïoli

Fish & Chips klein 11,50
van kabeljauw, ravigottesaus,  groot 16,50
frieten en salade 

Vega
Ravioli 14,50
quattro fromaggi en gemengde groenten

Extra’s (only for diner)
Oma’s frieten 1,75

Warme seizoensgroenten 1,75

Frisse salade 1,75

Patatas aïoli 1,75

Yoghurt 3,80
met fruit, muesli, noten en honing                             

Lunchplank voor twee 19,50
brood en crostini’s, paté, worst, tonijnsalade, 
fi let americain, serranoham, kruidenboter, pesto,
gerookte zalm en verschillende kazen
 

Panini’s
Basic 4,80
ham en/of kaas

Caprése 5,80
mozzarella, tomaat en groene pesto

Pulled Chicken 6,30
met satésaus

Sandwiches 
ons brood is ambachtelijk, wit of bruin
Geitenkaas van 
de Klompenhoeve  (v) 8,60
biologisch uit Egmond met balsamico-appelstroop 
en walnoten

Tuna melt 7,60
huisgemaakte tonijnsalade oversmolten met kaas

Gezond  6,90
zoals het hoort, met ham en kaas

Carpaccio   8,90
met truffelmayo, parmezaan en pijnboompitten

Filet americain  6,90
van Jeroen de Vries met ei, uitjes en mayo

Kalfskroketten van Laan 7,20
2 ambachtelijke kroketten op brood met mosterdmayo

Zalm 8,90
gerookte zalm, crème fraîche, ui, 
gefrituurde kappertjes en dille 

“De Waag” 8,90
onze beroemde Spare Ribs geplukt op brood, 
met knofl ooksaus

Pulled Chicken 8,90
boerderijkip van het bot af met een pittig tintje

Uitsmijter “all inclusive” 7,60
met meegebakken ham, spek en kaas

Wraps
Carpaccio 8,80
carpaccio, truffel mayo, pijnboompitten 
en rucola

Zalm 8,80
gerookte zalm, crème fraîche, pepita’s 
en kappertjes

Chicken 8,50
van het bot geplukte kip, pesto en spek 

Flammkuchen
Egmonder  (v) 6,50
geitenkaas van de Klompenhoeve, 
walnoten en balsamico-appelstroop

Zalm 6,50
gerookte zalm, crème fraîche en ui

Serranoham 6,5 0
rauwe Spaanse gedroogde ham, rucola 
en pittige olijfolie

Soups
Tomatensoep  (v) 4,50
van pomodori tomaten

Uiensoep 5,50
gegratineerd met Beemsterkaas

Salads
Geitenkaas van 
de Klompenhoeve  (v) 11,50
biologisch uit Egmond met 
balsamico-appelstroop en walnoten

Carpaccio 11,50
krokante parmezaan, pijnboompitten en gekonfi jte uitjes

Zee salade 13,50
zalm, kreeftjes en makreel

Kip 11,50
pulled chicken, spek en croutons 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons!

FOOD FOOD
TILL 17:00 FROM 17:00

ALL DAY


