
Waag 12-uurtje 11,00
Egg benedict - broodje kroket - asperge soep
met gerookte zalm +2,00

Eggs Benedict  Chef’s Special 8,50
brioche brood - Hollandaise saus - gepocheerde eieren
met beenham +1,00
met avocado +1,00
met gerookte zalm +2,00

Tonijn 11,00
wakame - kropsla - wasabimayo - gember

Healthy baguette 9,50
oude kaas - avocado - tomaat - gepocheerd ei -  
mosterdmayonaise

Oma Bob’s kroketten 9,50
boerenmais - mosterd

Huisgerookte rib-eye 10,50
Amsterdams zuur - truffelmayo - Parmezaan

Toasted focaccia 8,00
ham/kaas/tomaat
geitenkaas/honing/balsamico

Sandwiches

little gem - avocado - soya mayonaise - wakamé 
keuze uit: Quinoa of rijst
Vegan  15,00
Krokante kip  15,00 
Zalm  15,00
Tonijn  16,50

Poke bowl

Gerookte zalm - crème fraîche - kappertjes 12,00
Gerookte rib-eye - truffelmayo - Parmezaan 12,00 
Klassiek met spek - crème fraîche - ui - bieslook 12,00

Flammkuchen

Knoflooksoep 9,00
knoflookbrood - Parmezaan - bieslook

Aspergesoep 9,00
rauwe zalm - bieslook (ook vegan mogelijk)

Rauwe zalm 12,50
dashi bouillion - asperge - kwartelei - haringkaviaar

Steak tartaar  Chef’s Special 13,00/24,00
mosterd mayonaise - tabasco - A’damse ui - bieslook

Voorgerechten

Caesar salade  12,00/15,00
gegrilde kip - spek - Parmezaan - gepocheerd ei

Geitenkaassalade 12,00/15,00
rode biet - couscous - amandel

Aspergesalade (vegan) 12,00/15,00
wortel - spinazie - quinoa - gerookte amandelen

Salades

Waagburger (200gr.)   18,00
Dubbele Waagburger (400gr.)   23,00
BBQ saus - spek - friet - Cheddarkaas - koolsalade

Steak  27,00
chimichurri - Hollandse asperges - krieltjes

Vis van de dag  dagprijs
ons personeel vertelt u meer over de vis van de dag

Hoofdgerechten

Chef’s Special

*  ASPERGE “FLAMANDE”  *
Hollandse asperges - Hollandaise saus - ei - keuze uit ham of zalm

23,00 p.p.

Vegan Hollandse asperges - krieltjes - chimichurri - paddenstoelen

Bourgondisch kaasplankje  5 kazen - druiven 12,50

Brownie  vanille ijs - toffeesaus 8,50

Aardbeien Romanoff  wodka - Hollandse aardbeien 8,50

Nagerechten

Heeft u een voedselallergie of dieetwens? Vraag naar onze allergenenkaart of advies aan één van onze medewerkers.



Gruner Veltliner 2019 - WeinWurm’s  
Weinviertel - Oostenrijk 
Fris, zuiver, een milde kruidigheid en een 
droge afdronk.
Glas €6,00 • Fles €31,00

Riesling 2019 - Apostelhoeve  
Maastricht - Nederland 
Elegante lichte en minerale wijn met geuren 
van groene appel en bloemen. 
Glas €7,50 • Fles €42,00

Verdejo 2019 - Rueda - Casamaro  
Castilla y León - Spanje 
Fruitige wijn en frisse tonen van citrus, anijs 
en kruiden.
Glas €5,50 • Fles €28,50

Chardonnay Reserva 2018 - Agustinos 
Maipo Valley - Chili
Frisse wijn met een mineralig en knapperige 
persoonlijkheid, tonen van mango en nectar. 
Glas €6,00 • Fles €31,00

Sancerre 2017 - Domaine de la Rossignole  
Loire - Frankrijk
Strakke droge sauvignon met frisse zuren, 
floraal, mineralig en zuiver.
Glas €8,50 • Fles €45,00

Chenin Blanc “Touch of Oak” 2018 - Rijk’s  
Tulbagh - Zuid Afrika
Complexe geur van granaatappel en 
passievrucht, rijk en romig boeket met een 
heerlijke afdronk van verfijnd eikenhout.
Glas €8,50 • Fles €45,00

Chablis Premier Cru 2017 - Beauroy 
Bourgogne - Frankrijk
Chablis met wit fruit en mineralen met een 
krachtige droge smaak. 
Fles €54,00

Gassier Esprit Rosé 2019
Provence - Frankrijk
Typisch licht en frisse roze met aroma’s van 
rood fruit, perendrups en lychee.
Glas €7,00 • Fles €37,00

Witte wijn
Sauvignon Blanc - Roquende - Frankrijk
Glas €4,40 • Fles €23,50
Pinot Grigio - Gregoris - Italië
Glas €4,80 • Fles €25,00

Rode wijn
Merlot - Roquende - Frankrijk
Glas €4,40 • Fles €23,50
Montepulciano - Viabore - Italië
Glas €4,40 • Fles €23,50

Rosé wijn 
Grenache - Roquende - Frankrijk 
Glas €4,40 • Fles €23,50

Cava - Catalonië - Spanje
Zachtdroge mousserende wijn met appel en 
peer in de smaak.
Glas €5,90 • Fles €32,00

RoseMari Spumante Pinot Nero -  
Veneto - Italië
Zacht mousserende wijn met zoete tonen 
van framboos.
Glas 6,50 • Fles 34,00

Vonkelwijn - Genevieve - Zuid Afrika
Blanc de Blanc Brut “méthode traditionnelle” 
Fles €56,00

Dornfelder 2018 - Thorn   
Limburg - Nederland
Donkerrood, zachte smaak met rood fruit en 
tonen van karamel en vanille.
Glas €7,50 • Fles €42,00

Passo del Sud 2018 - Progetto Vino  
Apulië - Italië
Zwoele wijn met een klein zoetje en met 
aroma’s van pruimen en rijp fruit.
Glas €6,50 • Fles €34,00 

Syrah 2019 - Domaine Muret 
Languedoc - Frankrijk
Wijn met een lichtkruidige geur. Smaak van 
rood fruit en tonen van mocca.
Glas €5,50 • Fles €28,50

Saint-Emillion Grand Cru 2016 - Peyrlongue 
Bordeaux - Frankrijk
Houtgerijpte Bordeaux, een mix van Merlot, 
Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. 
Glas €8,75 • Fles €46,50

Malbec 2019 - Lorca Fantasia   
Mendoza - Argentinië
Robijnrode wijn met een zwoele geur van 
eikenhout en rijp fruit. Soepele wijn.
Glas €6,00 • Fles €31,00

Pinotage ‘Touch of Oak’ 2016 - Rijk’s
Tulbagh - Zuid-Afrika
Donkerrood. Vanille tonen en kersenfruit  
met tannines en een zeer lange afdronk.  
Glas €8,50 • Fles €45,00

Rioja Reserva 2016 - Muga   
Rioja - Spanje
Aroma van fruit en vanille. Met zachte  
tannines, lichte tabak en gekonfijt fruit. 
Glas €9,50 • Fles €51,00

Witte wijnen

Rosé wijnen

Huiswijnen

Mousserende wijnen

Rode wijnen
LICHT MEDIUM VOL

Jaartallen zijn onder voorbehoud


