
Avondkaart 
Vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur op donderdag en vrijdag 

 
 

Allergie? Vraag een van onze medewerkers om de allergeneninformatie!      Glutenvrij brood + € 0,50 

Soep 
 
Huisgemaakte tomatensoep        € 5,50 
Met brood en kruidenboter 

 
Huisgemaakte soep van de dag             € 5,50 
Met brood en kruidenboter  

 
Broodplankje     € 5,00 
Met kruidenboter en andere smeersels 

 

Salade 
 
Spaanse tomatensalade               € 10,95 
Verse tomaat, rode ui, peterselie, rucola en rode 
wijnazijn 

 
Salade gerookte kip                € 10,95 
Gerookte kip, schaafsel van Rotterdamse oude 
kaas, ananas, komkommer, sla en kerriedressing  

 
Tonijnsalade                                                € 10,95 
Tonijn, kappertjes, augurk, ui, zongedroogde 
tomaatjes en sla met frisse dressing 

 
Zalmsalade                 € 10.95 
Gerookte zalm, croutons, ei, uitjes en kappertjes 
met honing-mosterddressing 

 

 

 

 

 

Het echte werk 
Voor onze gerechten maken wij gebruik 
van biologische Waardsekip en eieren van 
kippen die heerlijk rondgescharreld 
hebben. 
 
Spareribs van de BBQ                € 17,95 
Langzaam gegaard, geserveerd met salade en 
oerfrieten (ook in XL variant + € 3,00) 

 
Kipsaté van de BBQ                                    € 13,00 
Waardse boerderijkip, naar keuze geserveerd met 
brood of oerfrieten 

 
Ierse briefstuk van de BBQ              € 17,95 
Biefstuk, geserveerd met oerfrieten, salade en 
romige pepersaus  
 
Schnitzelmenu                 € 16,95 
Gepaneerde wienerschnitzel met oerfrieten en 
salade 

 
Varkenshaasmenu                € 16,95 
Varkenshaas van de BBQ met champignonsaus, 
oerfrieten en salade 
 

Fish & Chips                 € 13,95 
Malse lekkerbek in een krokant jasje, oerfrieten, 
side salad en lemon-pepermayonaise 
 

 

Elke eerste week van de maand serveren wij u 
onbeperkt spareribs voor € 22,95 p.p. 
Elke derde week van de maand kunt u bij ons 
terecht voor een drie gangen shared dining 
menu voor € 27,95 p.p. 

 

Burgers van onze Barbecue 
Onze burgers (150gr) worden gemaakt van 
topkwaliteit vlees van Waards rund, 
De runderen lopen vrij buiten of staan 
warm in een comfortabele stal. Ze eten vers 
gras in de weide en worden bijgevoerd met 
speciaal voer en biologische kruiden. 
 
Classic                  € 12,50 
100% Waards rund, sla, rode ui, tomaat, augurk en 
BBQ saus                                                                                                

 
Bacon en ei                 € 12,75 
100% Waards rund, sla, gebakken spiegelei en 
bacon en BBQ saus 

 
Serrano en truffel                € 12,75 
100% Waards rund, serranoham, rucola, gebakken 
uitje en truffelmayonaise 

 
Kipburger                 € 12,95 
Huisgemaakte burger met guacamole, 
gemarineerde pepers, tortillachips en cheddar 

 
Vegetarisch                      € 13,50 
Van rode biet en kikkererwten met sla, rode ui, 
tomaat, augurk en BBQ saus 

 

Onze burgers worden geserveerd met oerfrieten 
en salade 
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Kindermenu 
 
Kinderpannenkoek      € 5,50                                                      
Met diverse versiersels 

 
Kindermenu                 € 5,50                                                               
Oerfriet met kroket, frikandel of kipnuggets  

 

Pannenkoeken 
 
Naturel                                 € 5,95 

Kaas                              € 8,25 

Spek     € 8,25 

Spek/kaas             € 9,95 

Appel      € 8,50 
met kaneelsuiker 

 

Lekkers voor ’t laatst 
 
Huisgemaakte merengue van Zus € 7,00 
Met een bolletje citroenijs, chocoladeschaafsel en 
slagroom 

 
Tartelette met citroenmerengue € 5,95 
Combinatie van een hartige bodem met het zoet en 
zuur van de citroenmerengue 

 
IJskoffie                                            € 5,00                                   
Blackstockkoffie met vanille-ijs, slagroom en witte 
chocoladesiroop 

 
Dame blanche    € 5,95 
Drie bolletjes vanille-ijs met warme chocoladesaus 
en slagroom 

Dame blanche de luxe   € 6,95 
Drie bolletjes vanille-ijs met warme chocoladesaus, 
advocaat en slagroom 

 

Verwenkoffie 
 

Irish coffee    € 7,25 
Met whisky 

Spanish coffee    € 6,75 
Met Tia Maria 

Italian coffee    € 6,75 
Met Amaretto 

Baileys coffee    € 7,25 
Met baileys 

Jamaican coffee   € 6,75 
Met rum 

 

 


