
LUNCHKAART



BAKERY

Appelrondo  2.8

Cheesecake  2.8

Tiramisu  3.8

Chocolademuffin 2.6

Verse slagroom 0.5

CIABATTA 
TOSTI’S

Basic                                    4.8
ham en/of kaas 

Caprése                               5.8
mozzarella | tomaat | groene pesto

Tuna                                      5.8
huisgemaakte tonijnsalade | kaas

SOUPS

Tomatensoep                      4.5
van pomodori tomaten

Kaassoep                            5.5
met oude Beemsterkaas 

Groene Mosterdsoep         6.5
met gerookte paling 

Heeft u een allergie? 
Meld het ons!

MAIN DISHES
MET GARNITUUR EN FRIETEN

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

Sticky Chicken 
Wings   klein 10.5
vallen van het botje af  groot 15.5

Beemster Runderburger 14.5
truffelmayonaise | bacon | 
cheddar kaas

Fish & Chips             klein 11.5
kabeljauw | ravigottesaus   groot 16.5
    

Kadobon
Op zoek naar een origineel kado? 

Geef een kadobon van De Waag! 

Voor ieder gewenst bedrag aan 
de bar verkrijgbaar.

Lunch for two!Lunchplank voor twee personen 19.5
brood | crostini’s | kroketjes | worst | tonijnsalade | kaas | filet Americain | pesto | gedroogde Twentse ham | kruidenboter | gerookte zalm

COLD  Geitenkaas 8.5
biologisch van de Klompenhoeve in 

Egmond | honing | walnoten

Twijfelaar! 9.5
1/2 gerookte zalm | crème fraîche | 
ui & 1/2 huisgemaakte tonijnsalade

Gezond 7.0
zoals het hoort met ham | kaas | ei | sla

Carpaccio 9.0
truffelmayonaise | Parmezaan | pijnboompitten

Filet Americain 8.5
van Jeroen de Vries | ei | uitjes | mayonaise

 

HOT
Kalfskroketten 7.0

2 ambachtelijke kroketten van 
Laan | mosterdmayonaise

Ribs 9.0
onze beroemde spareribs geplukt | 

knoflooksaus

Pulled Chicken 9.0
langzaam gegaarde 

kippendijen met pittig tintje

Uitsmijter ‘All Inclusive’ 7.5
meegebakken ham | 

spek | kaas

FLAMMKUCHEN
Geitenkaas 6.5
biologisch van de Klompenhoeve in 
Egmond | honing | walnoten 

Gerookte Zalm 6.5
crème fraîche | ui

Gerookte Twentse ham      6.5
rucola | pittige olijfolie

SANDWICHES

WRAPS   
Carpaccio  8.5
truffelmayonaise | pijnboompitten | rucola

Gerookte Zalm 8.5
crème fraîche | pepita’s | kappertjes

Pulled Chicken 8.5
langzaam gegaarde kippendijen | 
tomaat | spek | guacamole

Tasty 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


