Lunch
Wij serveren onze lunchgerechten tot 17:00 uur

Ons Brood
Ons brood komt van Jan Bussing, de bevlogen bakker uit de Hoeksche Waard. Grootgebracht met de kennis en passie voor het
ambacht en het brood van de drie generaties Bussing-bakkers voor hem. Ouderwets, lekker, ambachtelijke brood van 100%
natuurlijke grondstoffen zonder toevoegingen.
U heeft de keuze tussen wit of bruin landbrood

Tuna Sandwich

€ 8,25

€ 14,50

Toast met Gravad Lax en gerookte Schotse zalm
met gemengde mesclun salade, kappertjes,
dressing van tuinkruiden en grove Meaux mosterd

Van Elk Eén

Drie gebakken eieren naturel
Met:
ham, kaas en/of spek

€ 11,50

€ 9,25

Grof landbrood met Rotterdamsche oude,
boeren beenham en bechamelsaus, gegratineerd
met Zwitserse Compté kaas

Drie laags Club met verse sla, tomaat, mayonaise,
gegrilde courgette, gemarineerde kip, rode ui en
basilicumcrème

€ 8,50

Omelet

€ 9,25

Carpaccio van Iers rund

€ 11,50

Landbrood met dun gesneden runderbil, zachte
truffelmayonaise, rucola, zonnebloempitten
en geschaafde Rotterdamsche oude kaas
€ 11,50

Twee landbrood boterhammen met carpaccio, een
Rotterdamse kalfsvlees kroket en een tomatensoepje

Clubsandwich Waal

Rotterdamsche kalfsvleeskroketten

Luchtige omelet naturel of met gebakken
grotchampignons en bospaddenstoelen

+ € 1,50

Waal “Twaalfuurtje vlees”

€ 13,75

Twee kalfsvleeskroketten met grove Meaux mosterd
€ 8,25

Croque Monsieur

Waal “Twaalfuurtje vis”
Twee landbrood boterhammen met zelfgemaakte
tonijnsalade, een garnalen kroket en een
kreeftensoepje met een scheutje Cognac

Een Rotterdamsche kalfskroket en een garnalenkroket

Uitsmijter

€ 12,50

Twee garnalenkroketten met gefrituurde peterselie,
limoen en cocktailsaus

Huisgemaakte tonijnsalade met zoet-zuur, lente-ui en
fijngesneden peterselie

Duo Zalm

Kroketten Oostende

Steak sandwich

€ 12,75

Gegrilde housesteak, Coeur de Boeuf tomaat, rucola,
gebakken ei, truffelmayonaise
€ 10,25

Waal 200 Gramburger
Gegrilde burger van 100% Black Angus rund op
briochebrood met mayonaise, botersla, Cheddar kaas,
gebakken spek, tomaat, gebakken ui en frites

€ 14,50

Lunch
Wij serveren onze lunchgerechten tot 17:00 uur

Kreeft

Warm
Tomatensoep

€ 7,25

Zelfgemaakt van pomodori- en Marzano tomaten
met croutons, tomberries en basilicumcrème

Kreeftensoep

€ 12,75

Romige kreeftensoep met kreeftenvlees
en een scheutje cognac

Gebakken Zeetong (ca. 450 gram)

dagprijs

Uit de plaatstalen pan en in roomboter gebakken

Gamba’s al Ajillo

Heel

Thermidor

Half

Halve of hele Canadese kreeft, licht
gegratineerd met romige witte wijnsaus
en Gruyère kaas

Heel

Surf & Turf

€ 22,75
€ 33,75
€ 24,75
€ 36,25

€ 41,50

Kreeft & Soep

€ 29,00

Halve kreeft met citroenmayonaise en
kreeftensoep met een scheutje cognac

Gebakken en gemarineerde tijger garnalen, olijfolie,
knoflook, trostomaatjes, limoen en Spaanse peper
€ 15,75

Met atjar en komkommer in zoetzuur, kroepoek,
pindasaus en krokant gebakken uitjes
met landbrood of frites

Tournedos van de Oude Meester

Half

Canadese kreeft geserveerd met
citroenmayonaise

Halve kreeft met gebakken tournedos
€ 9,75

Saté van varkenshaas

Halve of hele kreeft

ca. 125 gr.

In roomboter gebakken tournedos
ca. 250 gr.
met eigen jus (spicy of normaal), brood of frites

Salades
Salade Caprese
€ 19,50
€ 32,50

Caesar salade

Oesters per stuk

Zomerse geitenkaas salade

Naturel
Rockefeller

€ 3,50
€ 3,75

Gemengde sla, geitenkaas, bietenbrunoise, walnoten,
aardbeien, Aceto balsamico (15 jaar)

Half dozijn oesters

€ 19,50

Salade vis

6 Perle D’Irlande oesters met rode frambozenazijn,
Gin, citroen, tabasco

Gemengde salade met Black Tiger garnalen,
gerookte zalm, forel en Hollandse garnalen
€ 21,00

6 Perle D’Irlander oesters met spinazie en gegratineerd
met Hollandaise saus

Combinatieplateau
3 oesters naturel en 3 oesters Rockenfeller

€ 9,50

Romeinse bindsla met knoflook– ansjovisdressing,
Parmezaanse kaas krullen en croutons,
Met:
gemarineerde kippendij
+ € 3,50
gebakken Black Tiger garnalen
+ € 5,00

Oesters

Half dozijn oesters Rockefeller

€ 12,50

Gemengde pomodori trostomaatjes met
biologische buffelmozzarella, basilicum-olijfolie

€ 20,25

€ 12,50

€ 19,50

