Bestellen alleen telefonisch via tel. nummer (010) 434 33 31
VOORGERECHTEN (salades als maaltijd +€4,25)
Stokbrood kruidenboter, pesto en aioli
Tomatensoep
Thaise kippensoep met noodles
Aspergesoep
Salade met lauwwarme geitenkaas, zongedroogde
tomaat, pecannoten en balsamico
Idem, met spekjes erbij
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en
makreel met ei en kappertjes
Carpaccio de Waal met rucola, olijven, balsamico,
parmezaan en pijnboompitten
Mini-quiche groenten en parmezaanse kaas
Bloemkool pakora met pittige dipsaus
Spanakopita
Indonesische gehaktballetjes
Yakitori met teriyakisaus
Gamba’s (4 st,) gebakken in chili en kruidenboter

€5,75
€5,50
€6,€6,50
€8,€8,50
€9,25
€9,€3.€3,-‘
€4,€4,50
€4,75
€11,-

Zie hiernaast onze diverse borrelgerechten
VEGETARISCHE GERECHTEN
Risotto met met geitenkaas en lente-groenten
Rijsttafeltje sambal goreng tempeh, zoetzure groenten en
gado-gado
Pompoenlasagne met Hüttenkäse, parmezaan en tomaat
Bietenburger met geitenkaas, rode uiencompote,
mangochutney, coleslaw en frites
VISGERECHTEN
Risotto met garnalen, tomaatjes, spinazie en kreeftenjus
Vispotje zalm, kabeljauw, gamba’s, mosselen en krieltjes
Asperges (indien voorradig)

€11,50
€13,50
€15,00
€15,00

€14,€19,50
Dagprijs

VLEESGERECHTEN
Wisselende schotel
€11,50
Kipsaté van de grill met frites, kroepoek en zoetzuur
€12,Rundsaté van de grill met frites, kroepoek en zoetzuur
€14,50
Hamburger de Waal speciaal (200gr.) met coleslaw en frites €12,25
Halve kip met coleslaw en frites
€15,50
Lamscurry met groenten en rijst
€18,50
Spare-ribs met coleslaw en frites
1 rib €17,- | 1,5 rib €21,Asperges (indien voorradig)
Dagprijs
TAPASBOXEN voor 2 tot 3 personen
Tapasboxen vegetarisch of gemengd
KINDERMENU
Pannenkoek met stroop en poedersuiker
Kroket of bitterhapjes met frites, appelmoes en salade
Kipsaté met frites, appelmoes en salade
NAGERECHTEN
Koekela taart citroen-meringue of wortel-noten
Wentelteefjes met saus van Liefmans en rode vruchten

v.a €26,-

€5,€6,€7,50

BIJ DE BORREL
Bitterballen (8 stuks, Rotterdamsche of vegetarisch)
Borrelbord warm bitterballen, vlammetjes, mini-loempia’s,
gefrituurde halloumi, kaastengels (15 stuks)
Borrelbord koud oude kaas, droge worst, garnalen, olijven,
brood met aioli
Borrelbord mix oude kaas, droge worst, garnalen, olijven,
bitterballen, gefrituurde halloumi
DIVERSE BROODJES keuze uit witte of bruine bol
Jonge kaas
€4,Warm vlees
Eiersalade
€4,Club met kip, spek
Rotterdams kroketje
€5,en ei
Gezond
€5,Geitenkaas met pesto,
Hete kip
€6,pijnboompit en honing
Tonijnsalade
€6,Gerookte zalm

€9,€10,€11,-

€6,€6,€7,€8,50

COFFEE TO GO
Koffie, espresso
€2,30 Dubbele espresso
€4,Cappuccino
€2,50 Decafé
+ €0,40
Koffie verkeerd
€2,50 Sojamelk
+ €0,90
Scheutje caramel-zeezout, oma’s appeltaart, hazelnoot
+ €0,25
Diverse soorten thee
v.a. €2,30
WIJN PER FLES
Sauvignon blanc
Macabeo-chardonnay
Rosé (blend)
Merlot
Syrah

€12,€14,€14,€12,€14,-

Chardonnay
€12,Pinot Grigio
€14,Rosé (syrah /grenache) €14,Cabernet-sauvignon
€12,-

BIER EN FRIS
Hertog Jan Pils
Alcoholvrij bier
Speciaalbier

€2,50
€2,25
€3, -

Coca Cola blik
Ijsthee lemon/regular

€5,-

Waal “thee in blik” v.a. €9,95

vanaf
vanaf

CADEAU IDEEËN
De Waal cadeaubon v.a.

€1,75
€1,75

Openingstijden: Maandag tot en met zondag van 12:00 tot 20:00
Bestellen is mogelijk tot 19:30, telefonisch via (010) 434 33 31.
Op Facebook en Instagram kunt u onze wisselende gerechten
vinden en kunt u op de hoogte blijven..
In verband met COVID-19 laten wij maximaal 5 personen tegelijk
toe in de zaak. Houd anderhalve meter afstand en draag een
mondkapje.
Bent u allergisch voor één of meerdere voedingsmiddelen, vraag dan om
onze allergenenkaart. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken
nooit voor 100% uit te sluiten.

€3,75
€7,-

€5,50

