
LUNCHKAART Van 10.00 tot 17.00 uur 
SOEPEN
Tomatensoep  (Vegan)   5,00
Uiensoep gegratineerd met Gruyère    5,50 
Thaise kippensoep  (als maaltijdsoep € 11,00) 6,00
Soep van de dag     Dagprijs

SALADES   (Salades als maaltijdsalade 2,75 extra)
 
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 8,75
Idem, maar spekjes erbij     9,25
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel  9,75
Salade Surf en Turf                         10,25
                                              
BRUINE OF WITTE HARDE BOL of zacht wit puntje | Bruin glutenvrij bolletje + 1,00 

Broodje v/d week           Dagprijs
Jonge kaas 4,00   
Eiersalade 4,00 
Oude kaas 4,50  
Boerenham  4,50  
Gebakken ei met spek  4,50              
Rotterdams kroketje        5,00   
Rosbief   5,00
Rauwe ham                         5,00
 
DIVERSE LUNCHGERECHTEN
Boterham zoet (jam, hagelslag / vruchtenhagel of pindakaas) 2,00
2 kroketten    met brood 6,25 met frites 7,25 
Gehaktbal       met brood 6,25 met frites 7,25
12-uurtje (kaas, kroket en rosbief)     7,25
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje) 8,25
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje) 8,75
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje) 9,75

Uitsmijter naturel        2 eieren   4,25 3 eieren 4,75
Uitsmijter ham of kaas 2 eieren 5,00 3 eieren 6,00
Uitsmijter ham-kaas 2 eieren  5,75 3 eieren 6,75
Uitsmijter rosbief       2 eieren  5,25 3 eieren 6,25
Uitsmijter spek 2 eieren  5,25 3 eieren 6,25
Uitsmijter 3 in de pan  ( kaas, rosbief en ham)   6,00

Omelet met champignons of ham of kaas (per ingrediënt € 1,00 extra) 5,75
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel 7,75
Roerei naturel met toast en boter    5,75
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter  7,00
Roerei met gerookte zalm en toast en boter  8,00

Gegrild turks brood met groenten, mozzarella en paprikasalsa      6,75
Patatje stoofvlees       7,50
Calamares met frites of brood en salade   7,75
Focaccia Carpaccio met rucola en parmezaan   9,50
Kipsaté met frites of brood en salade    11,00
Hamburger de Waal speciaal met frites   12,25
Rundersaté met frites of brood en salade             13,50
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade             16,50

Tosti ham/kaas      2,75
Tosti kaas-tomaat      2,75
Tosti Hawaï     3,25
Tosti kaas-suçuk      3,75
Tosti gebakken ei      3,75
Tosti rauwe ham met pesto, tomaat en kaas   4,75
Tosti Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas   4,75

Tonijnsandwich     6,75
Clubsandwich      7,25
Sandwich Rotterdamsche oude kaas   7,25
Makreelsandwich      7,25
Zalmsandwich      8,00

Menu also available in English.

DINERKAART Van 16.00 tot 22.00 uur
WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)

Pasta van de dag    vanaf 8,25
Risotto van de dag    vanaf  10,50
Dagschotel (maandag t/m donderdag) 10,50
Vegetarische dagschotel  (maandag t/m zondag)  10,50
Weekendschotel               (vrijdag t/m zondag)  12,00
Specialiteit     Dagprijs

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,25 extra)

Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli  3,75
 Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli 1,00
Tomatensoep                     (Vegan)    5,00
Uiensoep gegratineerd met Gruyère    5,50
Thaise kippensoep            (als maaltijdsoep € 11)  6,00
Soep van de dag                           Dagprijs
Carpaccio de Waal      8,75
Salade met lauwwarme geitenkaas,
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing  7,25
Idem, maar spekjes erbij      7,75
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel  8,25
Salade Surf en Turf     8,75

VEGETARISCHE GERECHTEN
Bietenburger met geitenkaas en rode uiencompote 
(Vegan mogelijk)     14,00
Oosters gekruide seitan steak  met roergebakken groenten, 
 rijst en sesamsaus (Vegan)     14,00
Cannelloni gevuld met spinazie, geitenkaas en lichte tomatensaus    14,00

VISGERECHTEN
Bouillabaise met stokbrood en chili-aioli   18,50
Thaise roerbak van zalm, garnalen, pak soi en bimi met rijst 18,50
Sliptongen  2 stuks 15,50                         3 stuks 19,50
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod  20,00

VLEESGERECHTEN 

Kipsaté van de grill      11,00 
Hamburger de Waal speciaal met frites   12,25
Rundsaté van de grill      13,50
Thaise curry van kippendijen met rijst, ei en cashewnoten       14,00
Kogelbiefstuk met pepersaus     17,75
Provençaalse lamsstoof met ratatouille en rijst  18,50
Spare-ribs     19,50

KINDERMENU  (Alle kindermenu’s zijn inclusief een ijsje toe!)

Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker   6,00
Kroket of bitterhapjes met patat en appelmoes   7,00
Vissticks met patat en appelmoes    7,50
Hamburger met patat en appelmoes    8,00
Kipsaté met patat, appelmoes en salade   8,00
Calamares met patat en appelmoes     8,00
Pasta van de dag     8,25
Spare-ribs met patat en appelmoes          11,50

SUPPLEMENTEN 
Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappelen   2,25
Stokbrood     2,75
Frites      3,25

NAGERECHTEN
Kinderijsje      4,25
Dame Blanche      5,75
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom   6,00
Koekelataart van de dag met vanille-ijs   6,25
Wentelteefjes met vanille-ijs, aardbeien en slagroom  7,25
Aardbeien met vanille-ijs en slagroom    6,25
Aardbeien met slagroom     4,75
Kaasplankje van Rotterdamsche Oude Kaas, Fourme d’Ambert en Epoisse 8,00

Korhoenlaan 2-5, Vlaardingen. Telefoon 010 - 30 731 68.

Adviseur in financiële en 
adminstratieve ondersteuning 

voor ZZP-ers en bedrijven.

Maak
vrijblijvend 

een 
afspraak!

Administratie, boekhouding 
en loonadministratie
Personeels- en salarisadministratie
Belastingaangifte IB en /of OB 
Belastingaangifte 
voor particulieren
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Gezond 5,50
Warm vlees 6,00
Hete kip 6,00
Tonijnsalade 6,25
Geitenkaas met pesto,
pijnboompitten en honing 7,00
Garnalensalade 7,50
Gerookte zalm 
     met wasabi-mayonaise 8,25

renovaties
trap&vloer

trap&vloer  renovaties

trap&
vloer

renovatiesKANTOORADRES: HOGEWERF 7, VLAARDINGEN
WWW.VOORDELIGETRAPRENOVATIE.NL

Trappen en vloeren zijn 
een specialisatie. 
U komt niet naar ons, 
wij komen naar u! 

Op uw locatie bespreken 
én tonen wij welke 
mogelijkheden er zijn 
in producten en prijzen. 

Nieuwe en bestaande 
vloeren worden gelegd, 
onderhouden, geschuurd 
en gerenoveerd.

Meer weten? Bel:
Telefoon 0617-31 42 22.

Een complete traprenovatie? 
Altijd voordelig bij ons!

Voedselallergie / voedselintolerantie. Bent u gevoelig voor 1 of meerdere van de volgende  allergenen, vraag dan om onze allergenenkaart. 
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.



Popschool de Reus Vlaardingen 
voor muziekles in jouw stijl!

Flexibiliteit is ons motto. 
Gitaarles / Basles / Zangles 

en Bandcoaching.

Telefoon: 06-43257959
www.popschooldereus.nl popschooldereus@yahoo.com

Facebook popschool de reus vlaardingen.

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

010-434 75 57
www.elektro-emdee.nl

Goed voor en prettig met u!

085 - 130 76 32

andrea@virati.nl

www.virati.nl

Dag en nacht bereikbaarAndrea Virati

Virati Uitvaartverzorging helpt u om een 
unieke, bij u of uw dierbare passende, 

uitvaart te verzorgen waarin uw wensen 
centraal staan.

maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Hypotheek-
gesprekken

zijn 
aangenamer

met 
goede koffie

Vlucht vertraagd, 
geannuleerd of 
overboekt?

Claim uw vergoeding!

www.airclaimsupport.nl
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KOFFIE EN THEE

Kinder melkschuim         1,00
Koffie / Espresso         2,20
Espresso macchiato               2,30
Cappuccino         2,40
Koffie verkeerd         2,40
Latte Macchiato         2,60
Décafé / Espresso         2,60
Décafé / Cappuccino         2,80
Dubbele Espresso         4,00
 + Soja melk                             0,70
Irish-, Spaanse- of 
Italiaanse Coffee          6,75
French Coffee        7,75
Scheutje siroop:
Karamel/zeezout, oma’s appeltaart 
of hazelnoot        0,20
 
Wij selecteren
onze eigen losse thee

Café de Waal selecteert de fijnste 
theesoortenvan over de gehele wereld 
en stelt met de grootste zorg de eigen 
melanges samen.  
Daarmee is een constante kwaliteit van 
ons assortiment gegarandeerd.

China Jasmijn   
Winter thee
China Green gunpowder 
Zoethout
Grootvaders fruittuintje 
Rooibos
Lapsang Souchon  
Sterrenmix
Earl Grey  
Mango thee
Kistje Keizer  
Citroenthee
Sinaasappelthee   
Aardbeien crème thee.  
        Alle bovenstaande thee 2,20

Verse muntthee                     2,60

Thee met verse citroen          2,40

Extra munt of gember         1,00

IETS ERBIJ?

Warm Appelgebak 3,25
Wisselend koekelataart 4,00
Slagroom 0,80
Proeverij van BonBons 2,25

HEERLIJKE 
TAPAS GERECHTEN 

Zoete aardappelwedges 
met chili-aioli          4,50
Spinazie-kaaskroketjes 
met honing-mosterdsaus          5,25
Gefrituurde seitan-balletjes 
met sesamsaus          5,25
Thaise kippendijen van de grill     5,25
Bruschetta’s met prosciutto, 
gorgonzola en parmezaan          6,25
Gefrituurde sprotjes          6,75
Roergebakken garnalen 
met knoflook en sherry                6,75
Pittig gemarineerde 
biefstukreepjes (rauw)          8,00
Tapas “Van het Huis”    Dagprijs

HAPAS GERECHTEN

Worst          3,50
Olijven          3,50
Kaas          4,00 
Oude Rotterdamse kaas          6,00
Frikandelletjes of kaassoufflés 
of kipnuggets         4,00
Nacho’s met pittige paprika-salsa   3,50
Nacho’s met gesmolten kaas
en pittige paprika-salsa         4,50
Kippenpootjes         5,00
Rotterdamsche bitterballen       5,25 

Calamares         5,75
Vlammetjes         6,00
Bittergarnituur klein  (10 st.)       6,25
Bittergarnituur groot (15 st.)      8,25
Koud/warm bittergarnituur groot
(15 st. met kaas, worst en olijven)  10,50
Vegetarische miniloempia’s       4,00
Vegetarische bitterballen         5,25
Vegetarisch bittergarnituur 
(9 st. met kaassouffles, mini-
loempia’s, bitterballen en olijven)    6,25
Kaasplankje van Rotterdamsche Oude 
Kaas, Fourme d’Ambert en Epoisse 9,75

Café de Waal Waalstraat 78, 3131 CS Vlaardingen. Telefoon (010) 434 33 31
marjon@cafedewaal.nl - www.cafedewaal.nl 
Ontbijt vanaf 10.00 uur - (maandag vanaf 11.00 uur) Lunch : 10.00 - 17.00 uur - Diner : 16.00 - 22.00 uur

WIJNEN PER GLAS / FLES
 WIJNEN                HERKOMST DRUIF                LEKKER BIJ            GLAS/FLES

WIT
Kiwi Cuvée Fr. Loire Chardonnay Apéritief, witvis 3,80  / 18,50
Bereichbernkastel D.  Mosel Rivaner, Riesling Vis, zachte kaas              3,20
Pléyades Macabeo N-O Spanje Macabeo Witvis, salade, worst         3,80  / 18,50
Vila Don Carlos                 Chili maipo Sauvignon Blanc Romige sauzen, vis, salades  3,80  / 18,50
Anterra Pinot Grigio  Italie Pinot Grigio  Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep  3,80  / 18,50
Cava Brut Gran Espanoso Spanje, Cava Macabeo, Parellada Lekker als aperitief en bij salades   18,00

ROOD
Diepe Gronde Zuid Afrika Merlot, Cabernet Vleesgerechten, harde kazen   3,50  / 17,00
Pléyades N-O Spanje Shiraz Vleesgerechten, harde kazen    3,80  / 18,50
Villa Don Carlos Chili Cabernet Sauvignon Rood vlees, volle sauzen           3,80  / 18,50

ROSE
Claude Val Rosé  Frankrijk Syrah, Grenache Lekker bij gegrild vlees, salades   3,80  / 18,50
Barefoot White Zinfandel Californië Diverse druiven Met munt & ijs op het terras 3,80  / 18,50
Cava Brut Gran Espanoso Spanje, Cava Trepat Lekker bij pasta of wild           18,00
    
MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco    Piccolo flesje                                                                                             7,50

Wisselende flessen wijnen rood / wit… zie ons wijnbord.

Dat ene woord.
Maandag 1 juni is het eindelijk zover. Om 12 uur 
‘s middags zal ik na 77 dagen mijn eerste glas vers 
getapte pils aan mijn immer dorstige lippen zetten. 
De tweede staat om vijf over twaalf op het program-
ma. Normaal zou ik op dit tijdstip een mok hete 
thee tot mij nemen maar...helaas, deze sla ik op dit 
memorabele moment even over. Mijn eerste, sinds 
de vroege zondagochtend van 15 maart. Hier was 
het, buiten aan tafel, waar ik met wat vriendinnen 
en vrienden mijn laatste kelk Jupiler dronk. We zaten 
op het bankje tegen elkaar aan. Gaat makkelijk met 
z’n vieren. Lekker de warmte opzoeken. Ondanks het 
gelach om de zin maar vooral om alle onzin van het 
leven hadden de meesten het maar over één ding. 
Eén woord. Helaas ging dit niet over de toekomstige 
landskampioen Eredivisie van 2021. De eerste reizen 
waren al geannuleerd en komende concerten werden 
verplaatst. Iedereen voelde het al aan zijn druiven- 
of gerstenvocht: de komende tijd zal anders worden. 
We gaven elkaar bij het afscheid een hand, een knuffel, 
een zoen. ‘Tot morgen’. Voor de komende avond was er 
nog een bescheiden drinkgelag geprogrammeerd. 
Dat ene woord stak daar een stokje voor. 

Een plekje aan de buitenbar heb ik op de eerste dag 
van juni al gereserveerd. Ik sta te popelen om de eerste 
verse goudgele rakker door mijn keel naar binnen te 
laten glijden. Het zal een fijn weerzien zijn met vrien-
den en bekenden. Helaas nog met gepaste afstand, 
maar als we allemaal een beetje ons best doen dan 
kunnen we na verloop van tijd elkaar weer een hand 
of een flinke knuffel geven. Tot die tijd kunnen we wel 
met elkaar proosten. Dat mag. Laat de glazen maar 
flink klinken! Ik weet honderd procent zeker dat op 
deze pinkstermaandag de zon volop zal schijnen. 
Echt, ik beloof het je. Je hebt mijn woord!        
                                                                   Jan den Boer


