
DINERKAART



SALADS

Geitenkaas                     11.5
biologisch van de Klompenhoeve 
in Egmond | honing | walnoten 

Carpaccio                          11.5
parmezaan | pijnboompitten |
gekonfijte uitjes

Zeesalade                          13.5
gerookte zalm | kreeftjes | 
gerookte paling

SOUPS

Tomatensoep                      4.5
van pomodori tomaten

Kaassoep                            5.5
met oude Beemsterkaas 

Groene Mosterdsoep         6.5
met gerookte paling 

MAIN DISHES MEAT
met garnituur en frieten

Lady Steak | kogelbiefstuk 150 gr. | truffel- of peperroomsaus           17.5

Steak XL | kogelbiefstuk 250 gr. | truffel- of peperroomsaus             20.5

Spareribs ‘De Waag’ | 2 sauzen | salade | frieten                  klein 11.5                            
groot 16.5

Saté van Kippendijen | atjar | soeroendeng | kroepoek                16.5

Beemster Runderburger | truffelmayonaise | bacon | 
cheddar kaas      14.5

Sticky Chicken Wings | vallen van het botje af                   klein 10.5                     
groot 14.5

    Tortilla Chicken goed gevulde tortilla |  
gegratineerd met kaas | crème fraîche | guacamole                     14.5

MAIN DISHES FISH | VEGAN
 
Gamba’s | grote jongens | gepeld | 
gebakken in knoflookboter | kreeftjes | pasta                               19.5

Fish & Chips | van kabeljauw | frieten | ravigottesaus                klein 11.5 
       groot 16.5

Ravioli | quattro fromaggi |  pestoroom                 14.5

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Dame Blanche 7.5
vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom

Cheesecake 5.5
met een bol ijs | fruit

Scroppino di Limoncello 7.5
cocktail van ijs en citroenlikeur

Kaasplankje 9.5 
4 soorten Hollandse kaas | chutney | 

noten | crostini’s

Delicious Desserts 

Tiramisu 5.5
huisgemaakte lekkernij

DE WAAG STARTERS
Brood                        3.5
kruidenboter | groene pesto

Twentse Gedroogde Ham  8.5
toast | chutney

Carpaccio Bombé  11.5
parmezaanse kaas | 
truffelmayonaise | pijnboompitten

Gamba’s Pil Pil   10.5
gepeld en gebakken | pepertje | 
knoflook

Wonton  10.5
gerookte zalm | wasabimayonaise

High’s@deWaag!High Tea | High Wine | High Beer | High Cocktail 
v.a. 16,50(alleen op reservering) 

Kadobon
Op zoek naar een 
origineel kado? 

Geef een kadobon van De Waag!
 

Voor ieder gewenst bedrag 
aan de bar verkrijgbaar.


