
Kreekweg 8f, Vlaardingen. Telefoon 010 - 307 31 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

DRINKEN, GENIETEN, PRATEN, FLIRTEN EN LEKKER ETEN BIJ CAFÉ DE WAAL

Café de Waal menuCafé de Waal menuCafé de Waal menuCafé de Waal menu
19e jaargang - alternatieve herfst-editie 2020.

Gezond 6,00
Warm vlees 6,50
Hete kip 6,50
Tonijnsalade 6,75
Geitenkaas met pesto,
pijnboompitten en honing 7,50
Garnalensalade 8,00
Gerookte zalm 
     met wasabi-mayonaise 9,00

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 0611 - 04 29 48.

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.

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

Pasta van de dag    vanaf 9,00
Risotto van de dag    vanaf  11,50
Dagschotel (maandag t/m donderdag) 11,50
Vegetarische dagschotel  (maandag t/m zondag)  11,50
Weekendschotel               (vrijdag t/m zondag)  13,00
Specialiteit     Dagprijs

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,25 extra)

Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli  4,00
Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli  1,25
Tomatensoep                     (vegetarisch)   5,50
Licht pittige bonensoep met crème fraîche     6,00
Thaise kippensoep            (als maaltijdsoep € 12)  6,50
Vissoep met garnalen en mosselen                                    8,00
Soep van de dag                           Dagprijs
Carpaccio de Waal      9,75
Salade van parelcouscous 
 met fèta, abrikoos, gegrilde groenten en granaatappeldressing              8,00
Salade met lauwwarme geitenkaas,
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing  8,00
Idem, maar met spekjes erbij     8,50
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes, makreel, ei en kappertjes 9,25
Salade van gerookte eend, 
 ingelegde paddenstoelen, pompoen, cranberry en blauwe kaas              9,75

VEGETARISCHE GERECHTEN
Indiase groentecurry met kikkererwten, rijst, ei en pinda’s                     15,00
Gefrituurde Halloumi 
 met geroosterde spruitjes, gekonfijte sinaasappel en pompoenchips    15,00
Linzenburger met rode uiencompote, salade en friet                               15,00

VISGERECHTEN

In roomboter gebakken schol met salade en friet                                17,50
Vispotje met aardappel-saliepuree met hazelnoot                                19,50
Gegrilde zeebaarsfilet met groenterisotto en gefrituurde kappertjes    20,50
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod                   21,00

VLEESGERECHTEN 

Kipsaté van de grill      12,00 
Hamburger de Waal speciaal met frites   12,25
Rundsaté van de grill      14,50
Kip Tajine met parelcouscous     15,50
Wild Zwijn burger met appel-lavendelsaus, geroosterde spruitjes en 
 hazelnoten-aardappelpuree     18,50
Indiase lamscurry met groenten, rijst en naan  18,50
Kogelbiefstuk met pepersaus     19,00
Spare-ribs     21,00

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

Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker   6,50
Kroket of bitterhapjes met patat en appelmoes   7,50
Vissticks met patat en appelmoes    8,00
Hamburger met patat en appelmoes    8,50
Kipsaté met patat, appelmoes en salade   8,50
Calamares met patat en appelmoes     8,50
Pasta van de dag     9,00
Spare-ribs met patat en appelmoes          12,00

SUPPLEMENTEN 

Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappelen   2,50
Stokbrood     2,75
Frites      3,50

NAGERECHTEN

Kinderijsje      4,75
Aardbeien met slagroom     5,25
Aardbeien met vanille-ijs en slagroom    6,75
Dame Blanche      6,25
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom   6,50
Koekelataart van de dag met vanille-ijs   6,75
Wentelteefjes met vanille-ijs,peer en slagroom   7,75
Kaasplankje van Rotterdamsche Oude Kaas, Fourme d’Ambert en Epoisse 8,50

LUNCHKAART Van 10.00 tot 17.00 uur 
SOEPEN

Tomatensoep  (vegetarisch)  5,50
Licht pittige bonensoep met crème fraîche  6,00
Thaise kippensoep  (als maaltijdsoep € 12,00) 6,50
Vissoep met garnalen en mosselen    8,00
Soep van de dag     Dagprijs

SALADES   (Salades als maaltijdsalade 2,75 extra)
 
Salade van parelcouscous 
 met fèta, abrikoos, gegrilde groenten en granaatappeldressing     9,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 9,50
Idem, maar met spekjes erbij    10,00
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes, makreel, ei en kappertjes 10,75
Salade van gerookte eend, 
 ingelegde paddenstoelen, pompoen, cranberry en blauwe kaas  11,25
                                              
BRUINE OF WITTE HARDE BOL of zacht wit puntje | Bruin glutenvrij bolletje + 1,00 

Jonge kaas 4,50   
Eiersalade 4,50 
Oude kaas 5,00  
Boerenham  5,00  
Gebakken ei met spek  5,00              
Rotterdams kroketje        5,50   
Rosbief   5,50
Rauwe ham                         5,50
Spinazie-kaaskroket
 met mosterdsaus   5,50
 
DIVERSE LUNCHGERECHTEN

Boterham zoet (jam, hagelslag / vruchtenhagel of pindakaas) 2,00
2 kroketten    met brood 7,00 met frites 8,00 
Gehaktbal       met brood 7,00 met frites 8,00
12-uurtje (kaas, kroket en rosbief)     8,00
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje) 9,00
12-uurtje Vega (toast met belegen komijnkaas, 
 gegrilde groenten en spinazie-kaaskroket en courgettesoepje) 9,00
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje) 9,50
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje) 10,75

Uitsmijter naturel        2 eieren   4,75 3 eieren 5,25
Uitsmijter ham of kaas 2 eieren 5,50 3 eieren 6,50
Uitsmijter ham-kaas 2 eieren  6,25 3 eieren 7,25
Uitsmijter rosbief       2 eieren  5,75 3 eieren 6,75
Uitsmijter spek 2 eieren  5,75 3 eieren 6,75
Uitsmijter 3 in de pan  ( kaas, rosbief en ham)   6,50

Omelet met champignons of ham of kaas (per ingrediënt € 1,25 extra) 6,25
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel 8,50
Roerei naturel met toast en boter    6,25
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter  7,50
Roerei met gerookte zalm en toast en boter  8,50

Gegrild Turks brood met groenten, mozzarella en paprikasalsa      7,25
Patatje stoofvlees       8,25
Calamares met frites of brood en salade   8,25
Focaccia Carpaccio met rucola en Parmezaan   10,50
Kipsaté met frites of brood en salade    12,00
Hamburger de Waal speciaal met frites   12,25
Rundersaté met frites of brood en salade             14,50
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade             18,00

Tosti ham/kaas      3,00
Tosti kaas-tomaat      3,00
Tosti Hawaï     3,75
Tosti kaas-Suçuk      4,25
Tosti gebakken ei      4,25
Tosti rauwe ham met pesto, tomaat en kaas   5,25
Tosti Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas   5,25

Tonijnsandwich     7,25
Clubsandwich      7,75
Sandwich Rotterdamsche oude kaas   7,75
Makreelsandwich      7,75
Zalmsandwich      8,50

Menu also available in English.


